ครูที่แท้จริงนั้นต้องเป็นผู้ทำแต่ควำมดี คือ ต้องหมั่นขยันและอุตสำหะพำกเพียร ต้อง
เอื้อ เฟื้ อ เผื่ อแผ่ และเสี ย สละ ต้อ งหนั ก แน่ น อดทน และอดกลั้ น ส ำรวม ระวังควำม
ประพฤติปฏิบัติของตน ให้อยู่ในระเบียบ แบบแผนที่ดีงำม รวมทั้งต้องซื่อสัตย์ รักษำ
ควำมจริงใจ วำงใจเป็นกลำง ไม่ปล่อยไปตำมอำนำจอคติ
พระรำชดำรัส พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลำธิเบศรรำมำธิบดี จักรีนฤบดินทร สยำมินทรำธิรำช บรมนำทบพิตร
พระรำชทำนแก่ครูอำวุโส เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลำคม ๒๕๒๓
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คำนำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 ได้จดั ทำรำยงำน
ผลกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ฉบับนี้ เพื่อสรุปผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ ตลอดจนผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยรัฐบำลและกลยุทธ์ จุดเน้น ของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
เพื่อให้ทรำบถึงควำมก้ำวหน้ำในกำรพัฒนำงำนทั้งด้ำนปริมำณ
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำในรอบปีที่ผ่ำนมำ และใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำในจัดกำรศึกษำ ให้มี
คุณภำพในปีต่อไป
ทั้งยังเป็นเอกสำรเพื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ต่อสำธำรณชนและหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องให้ได้รับทรำบถึงผลกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำที่ต้องดำเนินกำรให้เกิด
ประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชำกรวัยเรียน ซึ่งเป็นเป้ำหมำยทีส่ ำคัญที่สุดในกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำของชำติ
ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจำกควำมร่วมมือของทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในกำรให้
ข้อมูล ขอขอบคุณ ผูม้ ีส่วนเกีย่ วข้องทุกท่ำนที่ให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี ทำให้เอกสำรฉบับนี้สมบูรณ์
บรรลุวตั ถุประสงค์ที่วำงไว้ และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนฉบับนี้จะเป็นประโยชน์
ต่อไป

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1
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รวบรวม / เรียบเรียง
1. น.ส.อวยพร กิ่งแก้ว
2. น.ส.พิชญ์สินี คุณสุวรรณ์
3. นำยทศพล โคตะมะ

ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
เจ้ำพนักงำนคอมพิวเตอร์
จัดทำรูปเล่ม
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เจ้ำพนักงำนคอมพิวเตอร์
เจ้ำพนักงำนคอมพิวเตอร์

38
คณะทำงำน
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1
คณะที่ปรึกษำ
1. นำยคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1
2. นำยสุทัศน์ เดชมำ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1
3. นำยวุฒิไกร สมเป็น รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1
4. นำยวันชัย คำพำวงศ์ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1
5. นำยกีรติ แสงตะวัน รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1
6. นำยเปโส ขบวนดี รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1
7. นำยบุญถิ่น มหำสำโร รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1
8. นำยชูชัย ประดับสุข
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
9.นำยวีระสิทธิ์ เสนำธิบดี ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มอำนวยกำร
10.นำงกันธิชำ แสงศิริรักษ์ ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
11.นำงนิภำ เลือดสกุล ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน
12.นำงสุกัญญำ พรอัฉริยกุล ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มงำนกำรเงินและสินทรัพย์
13.นำยสมศักดิ์ ศิลำกุล ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
14.น.ส.อวยพร กิ่งแก้ว
ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน
15.นำงพัชรีพร สำทิพจันทร์ ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร
16.นำงบุษบำ พิมศร
ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
คณะทำงำน
1. น.ส.อวยพร กิ่งแก้ว
ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน
2. นำงสรวงสุดำ ศิลำกุล นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
3. นำงจันทร์เพ็ญ หงษ์อินทร์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
4. นำงเพชรมณี ชุมมณเฑียร นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
5. นำงอำรีย์ สมเป็น
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
6. นำงทัศนีย์ จำรัตน์
เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน
7. นำยทศพล โคตะมะ
เจ้ำพนักงำนคอมพิวเตอร์
8. น.ส.สำลินี ทนวนรัมย์ เจ้ำพนักงำนคอมพิวเตอร์
9. น.ส.พิชญ์สินี คุณสุวรรณ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
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ส่วนที่ 1
บทนำควำมเป็นมำ
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำสุ ริ น ทร์ เขต 1 เป็ น หน่ ว ยงำน
ทำงกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน สั ง กั ด ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน จั ด ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ
วัน ที่ 13 สิงหำคม 2553 ตำมประกำศกระทรวงศึ ก ษำธิก ำร เรื่อง กำรแบ่ งส่ วนรำชกำรภำยใน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ พ.ศ. 2553 โดยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สุรินทร์ เขต 1 รับผิดชอบดูแลสถำนศึกษำใน 6 อำเภอ อันได้แก่ อำเภอเมืองสุรินทร์ อำเภอจอมพระ
อำเภอเขวำสินรินทร์ อำเภอศีขรภูมิ อำเภอลำดวน และอำเภอสำโรงทำบ รวมจำนวนโรงเรียนทั้งสิ้น
294 โรงเรียน มี บทบำทหน้ ำที่ ในกำรพั ฒ นำส่ งเสริมและสนับ สนุ นกำรจัดกำรศึกษำให้ป ระชำกร
ในวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพเท่ำเทียมกัน โดยมุ่งหวังให้นักเรียนเป็น
คนเก่ง คนดี และสำมำรถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 แบ่งส่วนรำชกำร
ออกเป็นกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ ดังนี้
1. กลุ่มอำนวยกำร
2. กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
3. กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
4. ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ
5. กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
6. กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
7. กลุ่มนโยบำยและแผน
8. หน่วยตรวจสอบภำยใน
9. กลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชน (ซึ่งปัจจุบันได้โอนไปอยู่ที่สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรินทร์)
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กำรดำเนินงำนตำมบทบำทหน้ำที่และกรอบภำรกิจ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 มีผลกำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องและ
เป็นไปตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร ตำมกลยุทธ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนและบริบทของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 กำรรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนเป็นกำรประชำสัมพันธ์ ให้หน่วยงำนอื่น ๆ ได้ทรำบถึงผลกำรดำเนินงำนที่เกิดขึ้นในเชิง
ปริม ำณ และเชิ งคุ ณ ภำพ รวมทั้ งปั ญ หำ อุ ป สรรค และข้ อ เสนอแนะ ในกำรด ำเนิ น งำนที่ ผ่ ำนมำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 จึงได้ดำเนินกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ขึ้น

บริบท
ที่ตั้งและเขตบริกำรทำงกำรศึกษำ
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำสุ ริ น ทร์ เขต 1 ตั้ ง อยู่ เลขที่ 348 หมู่ ที่ 7
ถนนสุรินทร์ – ปรำสำท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000
โทรศัพท์ : 0 4451-3245
โทรสำร : 0 4451-3246
Website : surinarea1.go.th
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 มีอำณำเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ
อำเภอท่ำตูม อำเภอสนม อำเภอโนนนำรำยณ์จังหวัดสุรินทร์
ทิศใต้
อำเภอปรำสำท อำเภอสังขะ อำเภอศรีณรงค์จังหวัดสุรินทร์
ทิศตะวันออก
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

อำเภอสำโรงทำบ
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ส่วนที่ 4
ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 ได้ดำเนินกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่
กำรปฏิบัติ โดยใช้แผนปฏิบัติกำรประจำปี 2560 เป็นเครื่องมือในกำรดำเนินกำรพัฒนำกำรจัด
กระบวนกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับนโยบำย และได้มีกำรกำกับ ติดตำมกำรดำเนินงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยกำรใช้ยุทธศำสตร์กำรบริกำรจัดกำรแบบกำรมีส่วนร่วม มีกำรกระจำยอำนำจ โปร่งใส
สำมำรถตรวจสอบได้ เพื่อกำรกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์
เขต 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น
ปัญหำ และ อุปสรรค
โรงเรียนขนำดเล็กมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้กำรดำเนินงำนจัดกำรเรียนกำรสอนไม่มี
ประสิทธิภำพเท่ำที่ควร กำรขำดแคลนบุคลำกรในบำงสำขำวิชำ กำรจัดสรรงบประมำณล่ำช้ำ
งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรไม่เพียงพอในกำรดำเนินโครงกำร ขำดแคลนเครื่องมือสื่อ ในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน
ควรมีกำรจัดสรรงบประมำณให้เพียงพอในกำรดำเนินงำนโครงกำร จัดหำเครื่องมือ สื่อวัสดุ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน และมีกำรติดตำมต่อเนื่อง

ปัญหำและอุปสรรค
36
ชุมชน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน และผู้ปกครองนักเรียน มีควำมผูกพัน หวงแหน
โรงเรียนซึ่งต่อไปในอนำคตจะเป็นโรงเรียนร้ำง และมีควำมห่วงใยในกำรเดินทำงของบุตรหลำนที่ไป
เรียนรวมในโรงเรียนแม่เหล็ก
2. งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ ที่ 66/2559
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงควำมสำมำรถที่เป็นเลิศในด้ำนวิชำกำร
ศิลปะกำรแสดงและทักษะด้ำนวิชำชีพ
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทีเ่ ป็นตัวแทนเขตพื้นที่ไปแสดงควำมสำมำรถในระดับภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือและระดับชำติ

เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
จัดกิจกรรมให้ครูและนักเรียน เข้ำร่วมแสดงออกถึงควำมสำมำรถระดับเขตพื้นที่
ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับชำติ ตำมรำยกำรทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนกำหนด
เชิงคุณภำพ
ครูและนักเรียน ได้แสดงออกถึงควำมสำมำรถอย่ำงเต็มตำมศักยภำพของตนเอง
ผลกำรดำเนินงำน
ในงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ ที่ 66/2559 สพป.สุรินทร์ เขต 1 ได้รับเหรียญดังนี้
เหรียญทอง
จำนวน 6 เหรียญ
เหรียญเงิน
จำนวน 4 เหรียญ
เหรียญทองแดง จำนวน 3 เหรียญ

5

ข้อมูลพื้นฐำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 จัดกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
มีข้อมูลสำรสนเทศที่สำคัญ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2560) ดังนี้
รำยกำร
จำนวน
(Z (1) สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ดังนี้
- สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 1
293 โรง 1 สำขำ
- สังกัด สพม. เขต 33
85 โรง
- เทศบำล
3 โรง
- เอกชน
6 โรง
- สำธิต สังกัดมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์
1 โรง
(2 (2) สถำนศึกษำของ สพป.สุรินทร์ เขต 1 แบ่งตำมขนำด ดังนี้
- ขนำดเล็กมำก
(จำนวนนักเรียน 120 คนลงมำ)
- ขนำดเล็ก
(จำนวนนักเรียน 121-300 คน)
- ขนำดกลำง
(จำนวนนักเรียน 301-600 คน)
- ขนำดใหญ่
(จำนวนนักเรียน 601-900 คน)
- ขนำดใหญ่มำก (จำนวนนักเรียน 901-2,500 คน)
- ขนำดใหญ่พิเศษ (จำนวนนักเรียน 2,501 คนขึ้นไป)

123 โรง 1 สำขำ
138 โรง
24 โรง
4 โรง
2 โรง
2 โรง

( (3) ระดับกำรศึกษำที่เปิดสอนของสถำนศึกษำ สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 1
- ระดับชั้นอนุบำลถึงประถมศึกษำปีที่ 6
- ระดับชั้นอนุบำลถึงมัธยมศึกษำปีที่ 3 (ขยำยโอกำส)
- ระดับชั้นอนุบำลถึงมัธยมศึกษำปีที่ 6 (ขยำยโอกำส)

217 โรง 1 สำขำ
75 โรง
1 โรง

(5 (4) นักเรียนออกกลำงคัน ปีกำรศึกษำ 2560
- ระดับประถมศึกษำ
- ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น

8 คน
15 คน

6
รำยกำร
จำนวน
(5)จำนวนนักเรียนในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 1 รวมทั้งสิ้น 56,679 คน
โดยจำแนกตำมระดับ ดังนี้
- ระดับอนุบำล 1-2
12,429 คน
- ระดับประถมศึกษำปีที่ 1-6
37,662 คน
- ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1-3
6,393 คน
- ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 4-6
190 คน
(6) ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำแนกดังนี้
- ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1 คน
- รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
7 คน
- บุคลกำรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ 38ค (2)
56 คน
- ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
293 คน
- รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
48 คน
- ครูผู้สอน
2,973 คน
- ศึกษำนิเทศก์
10 คน
- พนักงำนรำชกำร
145 คน
- ลูกจ้ำงประจำ
167 คน
ตำรำงแสดงข้อมูลจำนวนสถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
รำยกำร
จำนวน
สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
- สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 1
294 โรง 1 สำขำ
- สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 2
- สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3
- สังกัด สพม.เขต 33
85 โรง
- สังกัด เทศบำล
3 โรง
- สังกัด เอกชน
6 โรง
- สังกัด มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์
1 โรง
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เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
ดำเนินกำรในโรงเรียนขนำดเล็กทีม่ ีนักเรียนไม่เกิน 40 คน
เชิงคุณภำพ
1. ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โรงเรียนขนำดเล็กให้ควำมร่วมมือสนับสนุนกำร
ดำเนินงำนตำมนโยบำยของรัฐ
2. ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน ของ ร.ร.ขนำดเล็กบำงพื้นที่
ยอมรับ และสนับสนุนกำรดำเนินกำรตำมนโยบำยของรัฐ ด้วยกำรส่งบุตร หลำนไปเรียนรวมในโรงเรียน
ดีใกล้บ้ำน (แม่เหล็ก)

ผลกำรดำเนินงำน
ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน และชุมชน เห็นควำมสำคัญของกำร
ไปเรียนรวมในโรงเรียนดีใกล้บ้ำน (แม่เหล็ก) ยินดีให้ควำมร่วมมือ และสนับสนุนนโยบำยกำรไปเรียน
รวมของรัฐบำล โดยได้ส่งบุตร หลำนไปเรียนรวมในโรงเรียนดีใกล้บ้ำน (แม่เหล็ก) จำนวน 2 โรงเรียน
คือ โรงเรียนบ้ำนหนองขวำว อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ ไปเรียนรวมในโรงเรียนบ้ำนขำมเดื่อรำษฎร์
สงเครำะห์ และโรงเรียนบ้ำนโคกเพร็ดโนนจำปำ อ.จอมพระ จ.สุรนิ ทร์ ไปเรียนรวมในโรงเรียนบ้ำน
จอมพระ
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เป้ำหมำย
ครูผรู้ ับผิดชอบงำนข้อมูลสำรสนเทศ โรงเรียนละ 1 คน จำนวน 293 คน และ 1 สำขำ
ผลกำรดำเนินงำน
เชิงปริมำณ
1. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ แก่วิทยำกรแกนนำระดับ
เครือข่ำย จำนวน 32 คน เป็นเวลำ 1 วัน ในวันที่วันที่ 11 พฤษภำคม 2560
2. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรตำมเครือข่ำย ระหว่ำงวันที่ 15 -19 พฤษภำคม 2560 ครู และ
เจ้ำหน้ำที่ผรู้ ับผิดชอบงำนข้อมูลของโรงเรียนประจำปีกำรศึกษำ 2560 จำนวน 350 คน

7
ตำรำงที่ 1 ตำรำงแสดงข้อมูลพืน้ ฐำน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1
สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ดังนี้
- สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 1
293 โรง 1 สำขำ
- สังกัด สพม. เขต 33
85 โรง
- เทศบำล
3 โรง
- เอกชน
6 โรง
- สำธิต สังกัดมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์
1 โรง
แผนภูมิที่ 1 แสดงจำนวนสถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำร
1.โครงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนขนำดเล็ก
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนขนำดเล็กมีโอกำสเข้ำถึงสื่อ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่ำงทั่วถึง
และเท่ำเทียม
2. เพื่อลดจำนวนโรงเรียนขนำดเล็กให้เหมำะสมกับสภำพพื้นที่
3. เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนขนำดเล็กให้สูงขึ้น
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จำนวนนักเรียนในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 1 รวมทั้งสิ้น 56,679 คน จำแนกตำมระดับ
- ระดับอนุบำล 1-2
12,429 คน
- ระดับประถมศึกษำปีที่ 1-6
37,662 คน
- ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1-3
6,393 คน
- ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 4-6
190 คน

8
แผนภูมิที่ 2 แสดงจำนวนนักเรียนสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 1
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harddisk ที่มีเนื้อหำบรรจุอยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF และวีดีโอ ทั้ง 5 กลุ่มสำระ ครบทุกระดับชั้นตั้งแต่ชั้น
ป.1 – ม. 6 และบรรยำยสำธิตวิธีกำรนำสื่อ DLIT ทั้ง 2 รูปแบบไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
2. ผู้เข้ำร่วมประชุมปฏิบัติกำร ฝึกใช้เครื่องโทรศัพท์มือถือแบบ Smart Phone ในกำรเข้ำถึง
แหล่งสื่อ DLIT ที่อยู่ในรูแบบสื่อ Online คือเว็ปไซต์ www.dlit.ac.th
ผลกำรดำเนินงำน
ผู้เข้ำร่วมประชุมปฏิบัติกำร ทุกคนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถเข้ำถึงแหล่สื่อ DLIT ที่อยู่ ใน
รูปแบบสื่อ Online คือเว็ปไซต์ www.dlit.ac.th ได้ รวมทั้งกำรนำสื่อ DLIT แบบ Off line คือ
External harddisk ไปใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนได้
ปัญหำและอุปสรรค
ไม่มรี ะบบสัญญำณอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง และระบบอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร ทำให้กำรเข้ำถึง
ข้อมูลบนเว็ปไซต์ DLIT ติดขัดไม่สะดวก และไม่ต่อเนื่อง

สถำนศึกษำของ สพป.สุรินทร์ เขต 1 แบ่งตำมขนำด
- ขนำดเล็กมำก
(จำนวนนักเรียน 120 คนลงมำ)
123 โรง 1 สำขำ
- ขนำดเล็ก
(จำนวนนักเรียน 121-300 คน)
138 โรง
- ขนำดกลำง
(จำนวนนักเรียน 301-600 คน)
24 โรง
- ขนำดใหญ่
(จำนวนนักเรียน 601-900 คน)
4 โรง
- ขนำดใหญ่มำก (จำนวนนักเรียน 901-2,500 คน)
2 โรง
- ขนำดใหญ่พิเศษ (จำนวนนักเรียน 2,501 คนขึ้นไป)
2 โรง
แผนภูมิที่ 3 แสดงจำนวนสถำนศึกษำแบ่งตำมขนำด สพป.สุรินทร์ เขต 1
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 ICT เพื่อกำรศึกษำ
โครงกำร กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนระบบสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ปีงบประมำณ พ.ศ.
2560
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 และสถำนศึกษำ มีระบบ
ฐำนข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล บุคลำกรรำยบุคคล และข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ที่สมบูรณ์
ถูกต้อง สำมำรถนำไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. เพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบงำนข้อมูลสถำนศึกษำ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรใช้โปรแกรม
ระบบบริหำรสถำนศึกษำ
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ปัญหำและอุปสรรค
เนื่องจำกมีกำรเปลี่ยนแปลง มำตรฐำนและตัวชี้วัด กำรประเมินคุณภำพภำยใน ทำให้โรงเรียน
เกิดควำมสับสนในประเด็นกำรประเมิน
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรผลิตและพัฒนำกำลังคนและงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรพัฒนำประเทศ
1. กำรประชุมปฏิบตั ิกำร “ขยำยผล DLIT สู่โรงเรียนในสังกัด ในระบบ Online แลOffline
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ครูผรู้ ับผิดชอบโครงกำร DLIT มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ในกำรนำสื่อ DLIT ไปใช้ในกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
ครูผรู้ ับผิดชอบโครงกำร ทุกโรงเรียนในสังกัด รวม 294 โรงเรียน
เชิงคุณภำพ
ครูผู้เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบตั ิกำร ร้อยละ 80 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรนำสื่อ DLIT
ไป
ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

9
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 1
- ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1
- รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
7
- บุคลกำรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ 38ค (2)
56
- ศึกษำนิเทศก์
10
- ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
293
- รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
48
- ครูผู้สอน
2,973
- พนักงำนรำชกำร
145
- ลูกจ้ำงประจำ
167
จำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 60)

อัตรำ
อัตรำ
อัตรำ
อัตรำ
อัตรำ
อัตรำ
อัตรำ
อัตรำ
อัตรำ

ข้ำรำชกำรครู
จำนวน 2,973 คน

ศึกษำนิเทศก์
จำนวน 10 คน

รวมทั้งสิ้น 3,700 คน

พนักงำนรำชกำร
ในโรงเรียน
จำนวน 145 คน

บุคลำกรภำยใน
สำนักงำนเขต ฯ
จำนวน 64 คน
ผู้บริหำรโรงเรียน
รอง ผอ.โรงเรียน
จำนวน 341 คน

ลูกจ้ำงประจำ
จำนวน 167 คน

วิธีกำรดำเนินงำน
1. ศึกษำนิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 เป็นวิทยำกรหลักให้ควำมรูเ้ กีย่ วกับกำรนำสื่อ DLIT ไป
ใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน โดยกำรบรรยำยและสำธิตให้ทรำบถึงแหล่งสื่อ DLIT
ที่อยู่
ในรูปแบบสื่อ Online คือเว็ปไซต์ www.dlit.ac.th และอยู่ในรูแบบ Off line คือ External
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ส่วนที่ 2
ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 ได้กำหนดทิศทำงในกำรพัฒนำ
กำรศึกษำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ไว้ดังนี
วิสัยทัศน์ “ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 จัดกำรศึกษำ
ได้มำตรฐำน บริหำรแนวใหม่ ยึดค่ำนิยมควำมเป็นไทย พร้อมก้ำวไกลสู่สำกล”
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำ
อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตำมหลักสูตร และมีอัตลักษณ์ควำมเป็นไทย
3. เสริมสร้ำงพลังอำนำจ(Empowerment) ในกำรบริหำรสู่วัฒนธรรมกำรทำงำน
ที่มีคุณภำพ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมเป็นมืออำชีพ
เป้ำประสงค์
1. นักเรียนระดับก่อนประถมทุกคนมีพัฒนำกำรที่เหมำะตำมช่วงวัย และนักเรียนระดับ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทุกคนได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ อย่ำงมีคุณภำพ
2. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพและเสมอภำค
3. ครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น มีควำมเป็นมืออำชีพ และ มีวัฒนธรรม
ในกำรทำงำนที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
4. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 บูรณำกำรกำรทำงำน เน้นกำรบริหำร
จัดกำรแบบมีส่วนร่วมกระจำยอำนำจ และควำมรับผิดชอบสู่เครือข่ำยบริหำรสถำนศึกษำ
แบบบูรณำกำร และสถำนศึกษำ
5. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 และสถำนศึกษำมีประสิทธิภำพและ
เป็นกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำสู่คุณภำพ ระดับมำตรฐำนสำกลภำยใต้กำรบริหำรแนวใหม่
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรทดสอบ กำรประเมิน ประกันคุณภำพและพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำ
1. กำรตรวจสอบประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ประจำปีงบประมำณ 2560
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำโรงเรียนในสังกัดเรื่องระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
2. เพื่อพัฒนำโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนต้นแบบประกันคุณภำพ

เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
1. ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำมีระบบประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็งพร้อมรับกำรประเมิน
ภำยนอก
2. จำนวนสถำนศึกษำที่ได้รับกำรคัดเลือกเป็นสถำนศึกษำต้นแบบกำรประกันคุณภำพภำยใน
เชิงคุณภำพ
1. ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัด จำนวน 254 โรงเรียน มีควำมรูแ้ ละควำมเข้ำใจระบบกำร
ประกันคุณภำพภำยในในระดับดีมำก
2. โรงเรียนเป็นโรงเรียนต้นแบบกำรประกันคุณภำพภำยในในระดับดีมำก
ผลกำรดำเนินงำน
สพป.สุรินทร์ เขต 1 สำมำรถดำเนินกำรได้บรรลุเป้ำหมำยตำมที่กำหนดไว้
ผลกำรดำเนินงำนทีภ่ ำคภูมิใจ / Best Practice
โรงเรียนในสังกัด มีระบบประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็ง มีกำรตรวจสอบระบบประกัน
คุณภำพภำยในของโรงเรียนเข้มแข็งเป็นระบบ และสำมำรถนำผลกำรประเมินไปวำงแผนในกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำต่อไป
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ค่ำนิยมองค์กร
“ รู้หน้ำที่ มีน้ำใจให้องค์กร ”

กลยุทธ์
1.พัฒนำคุณภำพผู้เรียน
ทุกระดับทุกประเภท
2. ขยำยโอกำสเข้ำถึงบริกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้ทั่วถึง
ครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับ
โอกำสในกำรพัฒนำเต็มตำม
ศักยภำพ และมีคณ
ุ ภำพ
3. พัฒนำคุณภำพครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ

2. โครงกำรตรวจประเมินผลงำนเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐำนะชำนำญกำรพิเศษ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรอนุมตั ิให้เลื่อนวิทยฐำนะในระดับสูงขึ้น
เป้ำหมำย
ผู้อำนวยกำร /รอง ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด
ผลกำรดำเนินงำน
มี ผู้อำนวยกำร / รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส่งผล
งำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ /ผลกำรปฏิบัติงำน (ด้ำนที่ 3) จำนวน 50 รำย

4. พัฒนำระบบ
กำรบริหำรจัดกำร
ต่ำงคนต่ำงมีหน้ำที่ แต่ก็ไม่ได้หมำยควำมว่ำ ทำเฉพำะหน้ำที่นั้น.. เพรำะว่ำ.. ถ้ำคนใด
ทำหน้ำที่เฉพำะของตัวโดยไม่มองไม่แลคนอื่น งำนก็ดำเนินไปไม่ได้ เพรำะเหตุว่ำ..งำนทุกงำน
จะต้องพำดพิงกัน จะต้องเกี่ยวโยงกัน ฉะนั้น...แต่ ละคนจะต้องมีควำมรู้ถึงงำนของผู้อื่นแล้ว
ช่วยกันทำ...
พระรำชดำรัส พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช พระรำชทำนแก่
คณะบุคคลต่ำงๆ ที่เข้ำเฝ้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 4 ธันวำคม 2533
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ส่วนที่ 3
ผลกำรดำเนินงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 ได้ดำเนินงำนตำมบทบำทหน้ำที่
และกรอบภำรกิจทีส่ อดคล้องกันนโยบำย ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น ของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และบริบทของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โดยในปีงบประมำณ 2560 มีผลกำร
ดำเนินงำนดังนี้
1. ผลกำรทดสอบและประเมินคุณภำพทำงกำรศึกษำระดับชำติ
1.1 แสดงผลกำรเปรียบเทียบผลคะแนน กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
เพื่อกำรประกันคุณภำพผู้เรียน ( National Test: NT ) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
ปีกำรศึกษำ 2559
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ปีกำรศึกษำ
ควำมก้ำวหน้ำ ค่ำเฉลี่ยปีกำรศึกษำ 2559
ควำมสำมำรถ
2557 2558 2559
ปีกำรศึกษำ
จังหวัด ภำค สังกัด
2558 – 2559
ด้ำนภำษำ
45.06 50.30 54.48
+4.18
52.41 50.05 50.29
ด้ำนคิดคำนวณ 45.46 46.51 43.07
-3.44
50.86 37.35 37.35
ด้ำนเหตุผล
51.06 52.88 59.99
+7.11
56.90 53.09 52.62
รวม 3 ด้ำน
51.19 49.89 52.51
+2.62
50.06 46.83 46.75
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------แผนภูมิ 1.1 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อกำรประกันคุณภำพผูเ้ รียน
( National Test: NT NT ) ขั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2559
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เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
ครูผู้ช่วยทุกคน จำนวน 159 คน
เชิงคุณภำพ
ครูผู้ช่วย สำมำรถนำควำมรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และ
กระบวนกำรและมีขั้นตอนที่มีประสิทธิภำพ
ผลกำรดำเนินงำน
อบรมครูผู้ช่วย จำนวน 159 คน ระหว่ำงวันที่ 20-21 กันยำยน 2560 ณ โรงแรมเพชรเกษม
แกรนด์ เพื่อให้ครูผู้ช่วยทีผ่ ่ำนกำรอบรมทั้ง 159 คน มีสมรรถนะ ตำมจรรยำบรรณ และมำตรฐำน
วิชำชีพครู สำมำรถนำควำมรู้และทักษะที่ได้รับจำกกำรอบรมไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้แก่
นักเรียนอย่ำงเป็นกระบวนกำร มีขั้นตอนและมีประสิทธิภำพ
ปัญหำอุปสรรค
ควรจัดสรรงบประมำณในกำรพัฒนำครูผู้ช่วยอย่ำงต่อเนื่องทุกปี

30

46.75
46.83
50.06
52.51

40

37.35
37.35

50

50.86
43.07

60

52.62
53.09
56.90
59.99

13
50.29
50.05
52.41
54.48
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4. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 ได้อบรมพัฒนำครูให้มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจและมีควำมสำมำรถในกำรออกแบบและจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนตำมแนวทำง
Active Learning และสร้ำงเครือข่ำยทำงวิชำกำรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
5. ครู/ผู้บริหำร เกิดวัฒนธรรมกำรทำงำนที่มุ่งเน้นคุณภำพผู้เรียนอย่ำงชัดเจน เปิดใจ
ยอมรับในกระบวนกำรนิเทศกำรสังเกตกำรณ์สอนทั้งกำรนิเทศภำยในและนิเทศภำยนอก
6. ผลกำรประเมินระดับชำติจำกกำรสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 สูงกว่ำค่ำเฉลี่ย
ระดับชำติ ติดต่อกันเป็นปีที่ 6

ระดับสังกัด
ระดับภาค ฯ
ระดับจังหวัด

20

สพป.สร. 1

10
0
ภาษา

เหตุผล

รวม 3 ด้ าน

40

45.06

45.46

51.06

49.89
52.51

50

46.51
43.07

60

52.88
59.99

ปีกำรศึกษำ 2559 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 มีผลกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อกำรประกันคุณภำพผู้เรียน ( National Test: NT ) ระดับชัน้
ประถมศึกษำปีที่ 3 สูงกว่ำระดับประเทศทุกด้ำน และสูงขึ้นจำกปีกำรศึกษำ 2558 จำนวน 2 ด้ำน
คือ ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ และควำมสำมำรถด้ำนเหตุผล สำหรับควำมสำมำรถด้ำนคิดคำนวณ ต่ำ
กว่ำปี 2558 ที่ผ่ำนมำ

50.3
54.48

ปัญหำและอุปสรรค
1. นักเรียนมีควำมแตกต่ำงในด้ำนสภำพครอบครัว สังคมค่อนข้ำงมำก ซึ่งส่งผลต่อกำร
เรียนรู้ของนักเรียน
2. คุณครูบำงโรงเรียนมีจำนวนน้อยไม่เพียงพอกับกำรสอนนักเรียน
3. งำนโครงกำรต่ำง ๆ ลงสู่โรงเรียนจำนวนมำกเบียดบังเวลำสอนของครู
4. ผู้นิเทศกำรเรียนกำรสอนแบบสังเกตชั้นเรียนมีจำนวนน้อยไม่เพียงพอกับภำระงำนที่มำก
โดยเฉพำะเป็นเขตพื้นที่ขนำดใหญ่ ซึ่งมีจำนวนโรงเรียนมำก
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำครู
1.โครงกำรอบรมครูผู้ช่วย สู่ควำมเป็นมืออำชีพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นกำรประชุมอบรมระดมสมองและลงมือปฏิบตั ิ
2. เพื่อนำเสนองำนตำมกิจกรรมทีไ่ ด้รับมอบหมำย
3. เพื่อศึกษำนิทรรศกำรกำรจัดกำรเรียนรู้

คานวณ

50.19

ปี 57

30

ปี 58

20

ปี 59

10
0
ภาษา

คิดคานวณ

เหตุผล

รวม 3 ด้ าน
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1.2. แสดงผลกำรประเมินกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพืน้ ฐำน
( Ordinary National Educational Testing : O-NET ) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 ปีกำรศึกษำ 2559
ปีกำรศึกษำ
ควำมก้ำวหน้ำ
ค่ำเฉลี่ย
รำยวิชำ
2557 2558 2559
ปีกำรศึกษำ
ระดับประเทศ
2559 -2558
ปีกำรศึกษำ 2559
ภำษำไทย
สังคมศึกษำ
ภำษำอังกฤษ
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์

46.85
53.52
35.82
40.53
43.94

51.88
51.52
41.09
48.12
44.61

56.62
48.62
35.27
45.50
43.60

4.34
-2.90
-5.82
-2.62
-1.01

52.98
46.68
34.59
40.43
41.22

รวมเฉลี่ย 5 วิชำ

44.13

47.44 45.92

-1.52

43.19

27
เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
1. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ/ครูและบุคลำกรในสถำนศึกษำทุกคน 294 โรงเรียน
2. ผู้อำนวยกำร/ รองผู้อำนวยกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ
3. ศึกษำนิเทศก์ทุกคน
เชิงคุณภำพ
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 มีคุณภำพกำรศึกษำสูงขึ้น
2. สถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่งสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำ
3. นักเรียนมีคณ
ุ ภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ

0

35.27

47.44

44.61
43.6

44.13

45.5

43.94

48.12
40.53

41.09

51.52
48.62

35.82

20

56.62

53.52

40

46.85

60

51.88

แผนภูมิ 1.2 ผลกำรประเมินกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน ( Ordinary National
Educational Testing : O-NET ) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2559

45.92

ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559

ผลกำรดำเนินงำน
1. โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 ได้
นำผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ NT/O-NET มำวิเครำะห์เพื่อหำจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำมำ
ใช้ในกำรวำงแผนในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
2. จำกกำรประชุมปฏิบัติกำรวิเครำะห์ผลกำรสอบระดับชำติได้แบ่งโรงเรียนเป็นสองกลุ่มคือ
กลุ่มที่มีค่ำเฉลี่ยสูงกว่ำระดับชำติ กับกลุ่มที่มีค่ำเฉลี่ยต่ำกว่ำระดับชำติ ทำให้ผู้บริหำรและคุณครูได้มี
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
3. แต่ละโรงเรียนได้กำหนดรูปแบบในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำหนดเป้ำหมำย
ของตนเองไว้อย่ำงชัดเจน

15

20

43.19
41.42
43.02
45.92

31.11

30

41.22
40.27
41.74
43.6

40

41.22
40.27
41.74
43.6

50

34.59
31.54
35.27

60

46.68
45.08
46.32
48.62

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน ( Ordinary National Educational Test
: O-NET ) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 พบว่ำ ปีกำรศึกษำ 2559 มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่ำ
ปี
กำรศึกษำ 2558 ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ เว้นวิชำภำษำไทยที่สูงกว่ำ ปีกำรศึกษำ 2558
52.98
51.88
54.43
56.62
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เชิงคุณภำพ ร้อยละ 30 ของครูบรรณำรักษ์หรือครูผู้รับผิดชอบงำนห้องสมุดโรงเรียน ได้มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถใช้โปรแกรม Obec Laibrary ในกำรบริหำรจัดกำรห้องสมุดและดำเนิน
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนแก่นักเรียนในโรงเรียน
ผลกำรดำเนินงำน
ครูบรรณำรักษ์ หรือครูผู้รับผิดชอบงำนห้องสมุดโรงเรียน จำนวน 91 คน มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจ สำมำรถใช้โปรแกรมปฏิบัตกิ ำร Obec Laibrary ในกำรบริหำรจัดกำรห้องสมุดโรงเรียน และ
จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสยั รักกำรอ่ำนได้

ระดับประเทศ
ระดับสังกัด
ระดับจังหวัด

10

สพป.สร. 1

0

20

43.19
45.92

41.22
43.6

40.43
45.5

6. โครงกำรกระบวนกำรพัฒนำกำรเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิท์ ำงกำรเรียน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของสถำนศึกษำใน
สังกัด
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัด
3. เพื่อนิเทศติดตำม ประเมินผลกำรดำเนินกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ในสังกัด

34.59
35.27

40

46.68
48.62

60

52.98
56.62

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน ( Ordinary National Educational Test
: O-NET ) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2559 มีคะแนนเฉลี่ยทุกกลุม่ สำระกำรเรียนรูส้ ูง
กว่ำระดับประเทศ ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ทุกกลุม่ สำระ

ระดับประเทศ
สพป.สร. 1

0
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1.3 แสดงผลกำรประเมินกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน
( Ordinary National Educational Testing : O-NET ) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 ปีกำรศึกษำ 2559
ปีกำรศึกษำ
ควำมก้ำวหน้ำ
ค่ำเฉลี่ย
รำยวิชำ
2557 2558 2559
ปีกำรศึกษำ
ระดับประเทศ
2559 -2558
ปีกำรศึกษำ 2559
ภำษำไทย
สังคมศึกษำ
ภำษำอังกฤษ
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์
รวมเฉลี่ย

34.11
44.80
25.21
26.02
34.99
33.03

42.95
43.80
26.92
29.29
36.01
35.79

45.79
47.25
27.38
25.28
33.54
35.85

5.84
3.45
0.46
-4.01
-2.47
0.06

46.36
49.00
31.80
29.31
34.90
38.21

25
ผลกำรดำเนินงำน
-ครูมีควำมรู้ ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
-ครูมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
-สถำนศึกษำสำมำรถขยำยผลไปสูช่ ุมชนได้
ปัญหำและอุปสรรค
-ขำดบุคลำกรทีร่ ับผิดชอบโดยตรง
-ขำดควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน

20
10
0

38.29
38.44
35.85

34.99
35.12
33.54

29.31
29.53
25.28

30

31.8
31.39
27.38

40

46.36
46.81
45.79

50

49
49.34
47.25

แผนภูมิ 1.3 ผลกำรประเมินกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน ( Ordinary National
Educational Testing : O-NET ) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2559

ระดับประเทศ
ระดับสังกัด
สพป.สร. 1

5. พัฒนำห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน
วัตถุประสงค์
เพื่อประชุมปฏิบตั ิกำรใช้โปรแกรม Obec Laibrary บริหำรจัดกำรห้องสมุดและกิจกรรม
ส่งเสริมนิสยั กำรรักกำรอ่ำน
เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ ครูบรรณำรักษ์หรือครูผู้รับผิดชอบงำนห้องสมุดโรงเรียน ได้รับกำรพัฒนำ
ศักยภำพ

24
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ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับระดับชำติขั้นพื้นฐำน ( Ordinary National Educational
Test : O-NET ) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2559 มีคะแนนเฉลี่ย
ทุกกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ ต่ำกว่ำระดับชำติทุกกลุม่ สำระ

ระดับประเทศ

38.21
35.85

34.9
33.54

29.31
25.28

20

31.8
27.38

40

49
47.25

46.36
45.79

60

สพป.สร.1

0

0

27.76

24.88

31.62

34.66
25.96

35.89

31.77
25.95

20

24.9
16.56

40 52.29

27.35
21.88

60

36.17
31.16

ชีวภำพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ควำมรู้แก่ครูในกำรอนุรกั ษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมสำมัคคี และให้ครูมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. เพื่อปลูกจิตสำนักในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ
เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
-สถำนศึกษำมีแผนปฏิบัติกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรขยะ น้ำเสีย มลพิษ ภำยในโรงเรียน
-ผู้เข้ำประชุมมีควำมรู้ควำมสำมำรถจัดทำแผนปฏิบัติกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรขยะ น้ำ
เสีย มลพิษ ภำยในโรงเรียน
เชิงคุณภำพ
-ผู้เข้ำประชุมมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรขยะ น้ำเสีย มลพิษ ภำยในโรงเรียน
-ผู้เข้ำประชุมมีควำมสำมำรถเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรขยะ น้ำเสีย มลพิษ ภำยในโรงเรียน

1.4 แสดงผลกำรประเมินกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน
( Ordinary National Educational Testing : O-NET ) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 1 ปีกำรศึกษำ 2559
แผนภูมิที่ 1.4 ผลกำรประเมินกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขนั้ พื้นฐำน ( Ordinary National
Educational Testing : O-NET ) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2559

53.09
34.27

4. สร้ำงจิตสำนึกด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะ น้ำเสีย พลังงำนและควำมหลำกหลำยทำง

34.49

ระดับประเทศ
ระดับสังกัด
สพป.สร. 1
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ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับระดับชำติขั้นพื้นฐำน ( Ordinary National Educational
Test : O-NET ) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2559 มีคะแนนเฉลี่ย
ทุกกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ ต่ำกว่ำระดับชำติ และระดับสังกัด ทุกกลุ่มสำระ
ยุทธศำสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอน
1. กำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย : อ่ำนออกเขียนได้สื่อสำรเป็น
วัตถุประสงค์
1. พัฒนำเครือมือประเมินกำรอ่ำนกำรเขียนและกำรสื่อสำร
2. พัฒนำกำรเรียนรู้ด้วยเทคนิค BBL (พลิกโฉมโรงเรียน Version เพื่อแก้ปัญหำอ่ำนไม่ออก
เขียนไม่ได้สื่อสำรไม่เป็น
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3. โครงกำรระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดตระหนักถึงควำมสำคัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. เพื่อให้โรงเรียนมีควำมรูค้ วำมเข้ำใจและสำมำรถดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่ำงเป็นระบบ
3. เพื่อให้นักเรียนมีคณ
ุ ลักษณะทีพ่ ึงประสงค์จำกกำรดูแลช่วยเหลือของครู ผู้ปกครองและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

เป้ำหมำย
เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
ครูภำษำไทยทุกโรงเรียน ได้รับกำรพัฒนำกระบวนกำรและเทคนิคกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ภำษำไทยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
เชิงคุณภำพ
1. ครูภำษำไทยสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนแนว Active Learning และมีเทคนิคกำรสอน
อ่ำนออกเขียนได้สื่อสำรเป็น และกำรอ่ำนคิดวิเครำะห์ตำมแนว PISA
2. นักเรียนชั้น ป.1-3 อ่ำนออกเขียนได้ชั้น ป.4-6 อ่ำนคล่องเขียนคล่อง และสื่อสำร เป็น
ทุกคน
3. นักเรียนทุกชั้นได้เรียนรู้ ด้วยกำรลงมือปฏิบัติตำมแนว Active Learning
4. นักเรียนชั้น ป. 3 มีคะแนน NT ด้ำนภำษำ และชั้น ป.6 และ ม. 3 มีคะแนน O-NET
ภำษำไทยเฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ 3 และสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยระดับชำติ
ผลกำรดำเนินงำน

เชิงปริมำณ
ครูทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 294 คน
เชิงคุณภำพ
ครู และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นักเรียนได้รับกำรช่วยเหลือตำมระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและ
สำมำรถส่งต่อได้อย่ำงเป็นระบบ
ปัญหำและอุปสรรค
นักเรียน และผู้ปกครองบำงคนยังไม่ตระหนักและ ไม่เห็นควำมสำคัญในกำรให้ควำมร่วมมือ
ช่วยกันดูแลนักเรียน และงบประมำณมีจำกัด
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ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จ
สพป.สุรินทร์ เขต 1 ตระหนักและเห็นควำมสำคัญในนโยบำยกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
ภำษำอังกฤษให้มีคุณภำพ เน้นให้โรงเรียนจัดกำรเรียนกำรสอนตำมนโยบำยอย่ำงจริงจัง นิเทศ ติดตำม
อย่ำงใกล้ชิดและต่อเนื่อง มีครูผสู้ อนจบวิชำเอกภำษำอังกฤษโดยตรงจำนวนหนึ่ง ทำให้โรงเรียนเกิด
ควำมตระหนัก ส่งผลต่อคุณภำพผูเ้ รียน
ผลกำรดำเนินงำนที่ภำคภูมิใจ
1.กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษระดับประถมศึกษำ PEER Center ทุกศูนย์ รวม
6 ศูนย์ ได้ดำเนินกำรตำมบทบำทหน้ำที่ในกำรเป็นเครือข่ำยพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ
ได้แก่ กำรอบรมพัฒนำครู กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภำพด้ำนภำษำอังกฤษ ให้กับนักเรียน รวมถึงกำร
ให้บริกำรสื่อ คลังข้อสอบ แนวกำรสอน เป็นต้น
2. บุคลำกรของศูนย์ PEER สำมำรถเป็นวิทยำกรให้ควำมรู้แก่ครูทั้งในเขตพื้นที่ และ เขต
พื้นที่ใกล้เคียง เช่น สพป. มุกดำหำร เป็นต้น

ปัญหำอุปสรรค
ในโรงเรียนทีไ่ ม่มีครูจบวิชำเอกภำษำอังกฤษ โดยตรง จะให้ครูประจำชั้นสอน ซึ่งครูขำด
ควำมรู้ และทักษะในกำรใช้ภำษำอังกฤษ ทำให้ครูไม่มั่นใจในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ส่งผลให้กำร
เรียนรูไ้ ม่ครบถ้วนตำมหลักสูตรและไม่ตรงเป้ำหมำย
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- พำครูทะยำนสูเ่ ป้ำหมำยค่ำเฉลี่ยภำษำไทยสูงกว่ำระดับชำติในปี 2559 ดำเนินกำร
ประชุมเครือข่ำยจำนวน 16 จุด เป้ำหมำยคือ ครูแกนนำและครูภำษำไทยชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
จำนวน 295 คน และครูภำษำไทยได้รับควำมรู้แนวทำงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและกำรสอบ ONET แบบอัตนัย
- เครื่องมือประเมินกำรอ่ำนกำรเขียนและกำรสื่อสำร โดยประชุมเชิงปฏิบัติกำร
ครูแกนนำภำษำไทย จำนวน 160 คน และได้เครื่องมือประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน
กำร
เขียนและอ่ำนรู้เรื่องสื่อสำรได้ เพื่อนำไปใช้ในกำรประเมินนักเรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1
ถึง
มัธยมศึกษำปีที่ 3 ตลอดปีกำรศึกษำ 2560
- กำรประชุมเชิงปฏิบตั ิกำรพัฒนำครูภำษำไทย พัฒนำกำรเรียนรูด้ ้วยเทคนิค BBL
( พลิกโฉมโรงเรียน Version 2 ) มีครูผสู้ อนภำษำไทยสมัครเข้ำรับกำรอบรม จำนวน 700 คน เพื่อ
อบรมกำรใช้เทคนิค Active Learning โดยวิทยำกร อ.พรพิไล เลิศวิชำ จำกกำรประเมิน ครูผู้สอน
ภำษำไทยที่เข้ำรับกำรอบรม มีควำมพึงพอใจมำกที่สุด
-โครงกำรรักษ์ภำษำไทย แข่งขันทักษะภำษำไทย เนื่องในวันภำษำไทยแห่งชำติ และได้จัด
กิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ภำษำไทย และสำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณของในหลวง
รัชกำลที่ 9 ร่วมกับจังหวัดสุรินทร์ กลุ่มเป้ำหมำยคือ นักเรียนระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ
ตอนต้น มีกำรแข่งขันจำนวน 16 รำยกำร มีผลงำนของนักเรียนที่เข้ำแข่งขันในระดับชำติ 2 รำยกำร
นำงวิชุกำนต์ แสนแก้ว ครู ร.ร.บ้ำนอำคตหนองขอนประชำวิทย์ ได้รบั รำงวัลชนะเลิศกำรประกวดร้อย
กรอง นำยอภิชำกฤต อินทร์หอม ครู ร.ร.บ้ำนทุ่งนำค ได้รับรำงวัลชนะเลิศ กำรประกวดขับเสภำครู
ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จ
ครูภำษำไทยได้รับกำรพัฒนำมำอย่ำงต่อเนื่อง ทำให้มีพื้นฐำนควำมรู้และทักษะในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนค่อนข้ำงสูง ทำให้กำรพัฒนำครูเป็นไปอย่ำงรำบรื่น ส่งผลต่อคุณภำพของผู้เรียนทีม่ ี
ผลสัมฤทธิ์ ( คะแนน O-NET ) สูงกว่ำระดับชำติ และสูงกว่ำทุกกลุ่มสำร
ผลกำรดำเนินงำนทีภ่ ำคภูมิใจ
1.โรงเรียนบ้ำนเปรียง ได้รับรำงวัลโรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย
ประสบผลสำเร็จ ในวันภำษำไทยแห่งชำติ ปี 2560
2. ครูแกนนำภำษำไทยได้รับเกียรติเป็นคณะวิทยำกร กำรพัฒนำกำรอ่ำนกำรเขียนให้กับ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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3. ค้นพบควำมสำมำรถของครูสอนภำษำไทย ได้แก่ นำงวิชชุกำนต์ แสนแก้ว และ
นำยอภิชำกฤต อินทร์หอม
2. พัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำครูผู้สอนภำษำอังกฤษ
2. เพื่อพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษของนักเรียน
3. เพื่อสนับสนุนกำรทำงำนของศูนย์ PEER
เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
ครูผสู้ อนภำษำอังกฤษทุกโรงเรียน ได้รับกำรพัฒนำกระบวนกำรและเทคนิคกำรจัด
กำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50
เชิงคุณภำพ
1. ครูภำษำอังกฤษสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนแนว Active Learning
2. นักเรียนร้อยละ 10 ได้รับกำรพัฒนำด้วยกำรเข้ำค่ำยพัฒนำทักษะทำงภำษำ
3. นักเรียนทุกชั้นได้เรียนรู้ ด้วยกำรลงมือปฏิบัติตำมแนว Active Learning
4. นักเรียนสำมำรถใช้ทักษะทำงภำษำได้สูงขึ้น

ผลกำรดำเนินงำน
1.สพป.สุรินทร์ เขต 1 ร่วมกันศูนย์ PEER อบรมครูผสู้ อนภำษำอังกฤษ
เป้ำหมำยครู ป.1-3 ระหว่ำงวันที่ 6-7 กรกฎำคม 2560 ณ โรงแรมทองธำรินทร์ โดย
วิทยำกร อ.พรพิไล เลิศวิชำ และคณะ มีผู้เข้ำรับกำรอบรม จำนวน 600 คน
2. ประชุมปฏิบัติกำรจัดทำแนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ภำษำอังกฤษ
ชั้น ป. 1-3 โดยคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์ PEER ในวันที่ 8 กรกฎำคม
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3. แข่งขันทักษะภำษำอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่ วันที่ 18 สิงหำคม 2560 ณ โรงเรียนเมือง
สุรินทร์
4. ศูนย์ PEER จัดกิจกรรมค่ำพัฒนำผู้เรียนทั้ง 6 ศูนย์ ดังนี้
ที่ ชื่อศูนย์
กิจกรรม
วันที่/ เวลำ
1 อำเภอ
เมืองสุรินทร์
(ร.ร.เมืองสุรินทร์)

2 อำเภอศีขรภูมิ
ร.ร.อนุบำลศีขรภูมิ)

1.อบรมครูเทคนิค BBL
2.แลกเปลีย่ นเรียนรู้ครู
3.แข่งขันทักษะภำษำอังกฤษ
4. ค่ำยนักเรียน
1.อบรมครูเทคนิค BBL
2.ค่ำยนักเรียน ป.4-6 , ม.1-3

3 อำเภอจอมพระ

1.อบรมครูเทคนิค BBL
2.ค่ำยนักเรียน ป.4-6 , ม.1-3

4 อำเภอลำดวน (ร.ร.
วัดทักษิณวำรี)

1.อบรมครูเทคนิค BBL
2.ค่ำยพัฒนำครู
3.ค่ำนักเรียน

5 อำเภอสำโรงทำบ
(ร.ร.บ้ำนหนองฮะ)
6 อำเภอเขวำสินรินทร์
(ร.ร.บ้ำนแสรออ)

1.อบรมครูเทคนิค BBL
2.ค่ำนักเรียน
1.อบรมครูเทคนิค BBL
2.ค่ำนักเรียน

6-7 ก.ค.60
3 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
6-7 ก.พ.60
20 ก.พ. 60
6-7 ก.พ.60
20 ก.ค.60
6-7 ก.พ.60
9-10 ส.ค.60
28 ส.ค. 60
- 2 ก.ย.60
6-7 ก.พ.60
8-9 ส.ค.60
6-7 ก.พ.60
1-2 ส.ค.60

จำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
ครู
นักเรียน
186
22
44
112
131
63
135

1743

96
42
23

259
73
259
73
320
314

63
42
63
25

320
225

63
135

