
การรายงานผลการดำกเนินงานการเป.ดโอกาสให4เกิดการมีส7วนร7วม 

ของโรงเรียนบ4านเพ้ียฟานโนนตุ7น 

 โรงเรียนบ*านเพี้ยฟานโนนตุ1นได*เป5ดโอกาสให*เกิดการมสี1วนร1วมในการจัด การศึกษา โดยยึดหลักการมี

ส1วนร1วมจากหลายภาคส1วน ได*แก1 การมีส1วนร1วมของหน1วยงาน ชุมชน องคIกร ชุมชน องคIกรปกครองส1วน

ท*องถ่ิน องคIกรเอกชน สถาบันศาสนา เข*ามามสี1วนร1วมในการวางแผนตามนโยบาย การจัดการศึกษา และการ

ขับเคลื่อนการดำเนินงานให*ดีย่ิงข้ึนและการเป5ดโอกาสให*เกดิการมสี1วนร1วม โดย กำหนดมาตรการให*ผู*มีส1วนได*

ส1วนเสียมีส1วนร1วมของโรงเรียน และหน1วยงานทีเ่กีย่วข*อง โดยในปRงบประมาณ 2565 ได*ขับเคลื่อนการ

ดำเนินงานตามภารกจิให*เปWนไปตามมาตรการให*ผู*มสี1วนได*ส1วนเสียมสี1วนร1วมในการ ร1วมวางแผน ร1วม

ดำเนินการ ร1วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร1วมติดตามประเมินผล สามารถสรปุรายงานผล การดำเนินงาน

ในแต1ละประเด็นดังน้ี  

1. ร7วมกันวางแผน โดยมีภารกิจงานดังน้ี  

1.1 การประชุมผู*บรหิาร คณะครู และกรรมการสถานศึกษา วางแผนกิจกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมการเป5ด

โอกาสให*เกิดการมสี1วนร1วม และการวางแผนการรับนักเรียนประจำปRการศึกษา 2564  

1.2 การประชุมผู*บรหิาร คณะครู วางแผนการดำเนินงานกิจกรรมการเป5ดโอกาสให*เกิดการมีส1วนร1วม โดย

บูรณาการเข*าในกิจกรมต1างๆของโรงเรียน ได*แก1 กิจกรรมพฒันาทักษะอาชีพ กจิกรรมส1งเสริมทักษะกีฬา  

2.ร7วมดำเนินการ โดยมีภารกิจ ดังน้ี  

2.1 การทำพันธะสญัญา (MOU) กบัหน1วยงานต1าง ๆ ได*แก1 โรงพยาบาลส1งเสริมสุขภาพตำบลสาวะถี เพื่อมี

ส1วนร1วมในกจิกรรมการเป5ดโอกาสให*เกิดการมสี1วนร1วม  

2.2 ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพ สำหรบัครอบครัวทีป่ระสบปfญหาการติดเช้ือการแพ*ระบาดไวรัส COVID  

2019  

2.3 ลงพื้นที่ช1วยเหลือครอบครัวที่ผู*ปกครองเสียชีวิต และประสบปfญหาทางครอบครัว  

3.ร7วมแลกเปลีย่นความคิดเห็น มีภารกิจ  

3.1 การแสดงความคิดเห็น ให*ข*อเสนอแนะ ผ1านการประชุมผู*ปกครอง และประชุมคณะกรรมการ สถานศึกษา  

3.2 การแสดงความคิดเห็น ให*ข*อเสนอแนะ ผ1าน Platform Online เช1น line facebook เปWนต*น  



4.ร7วมติดตามและประเมินผล มีภารกิจ ดังน้ี  

การนิเทศ ติดตาม วัดและประเมินผล ตามภารกจิงานของสถานศึกษา มีการขับเคลือ่นระบบดูแล ช1วยเหลือ

นักเรียนผ1านการเย่ียมบ*านนักเรียน รวมถึงช1วยเหลอืคุ*มครองนักเรียน ประจำปRงบประมาณ 2564  

ร7วมกันวางแผน โดยมีภารกิจงานดังน้ี 

1.1 การประชุมผู4บริหาร คณะครู และกรรมการสถานศึกษา วางแผนกิจกรรมการดำเนินงาน  

กิจกรรมการเป.ดโอกาสให4เกิดการมีส7วนร7วม และการวางแผนการรับนักเรียนประจำปUการศึกษา 2564  

โรงเรียนบ*านเพี้ยฟานโนนตุ1น จัดประชุมผู*บรหิาร คณะครู บุคลากรในโรงเรียน เพื่อวางแผนการดำเนิน

กิจกรรม และการรบันักเรียนประจำปRการศึกษา 2564 โดยมีการแลกเปลี่ยนความ คิดเหน็ในการจัดกิจกรรม 

และมีการช้ีแจงประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรบันักเรียน โดยจะต*อง ดำเนินการให*สอดคล*อง

และเปWนไปตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานและได*แจ*ง รายละเอียดเกี่ยวกับบทบาท

หน*าที่ของคณะกรรมการรับนักเรียน  

1.2 การประชุมผู4บริหาร คณะครู วางแผนการดําเนินงานกิจกรรมการเป.ดโอกาสให4เกิดการมีส7วน ร7วม 

โดยบูรณาการเข4าในกิจกรมต7างๆของโรงเรียน  

โรงเรียนบ*านเพี้ยฟานโนนตุ1น จัดประชุมผู*บรหิาร คณะครู และบุคลากรทางการ ศึกษาเพื่อวางแผนดําเนินงาน

กิจกรรมการเป5ดโอกาสให*เกิดการมีส1วนร1วม โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ประธานชุมชน ตัวแทน

ผู*ปกครอง เข*าร1วมเพือ่วางแผน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดูแลช1วยเหลือนักเรียน เบื้องต*นในกรณีที่

นักเรียนประสบปfญหาต1าง ๆ เพือ่พิจารณาให*นักเรียนได*รับความช1วยเหลือตามสมควรแก1 เหตุ และทาง

โรงเรียนได*เป5ดโอกาสให*เกิดการมสี1วนร1วมมากย่ิงข้ึนกับทุกภาคส1วนโดยบูรณาการเข*าในกิจกรม ต1างๆของ

โรงเรียน ได*แก1 กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ กิจกรรมส1งเสรมิทักษะกีฬา ซึ่งมีหน1วยงานจากหลาย ภาคส1วน 

เข*ามามีส1วนร1วมในการดําเนินงาน เช1น คณะกรรมการ เปWนต*น  

2. ร7วมดําเนินการ โดยมีภารกิจ ดังน้ี 

2.1 การทําพันธะสัญญา (MOU) กับหน7วยงานต7าง ๆ 

โรงเรียนบ*านเพี้ยฟานโนนตุ1น ได*จัดทำข*อตกลงความร1วมมอืกับครบูุคลากรทางการศึกษา รวมถึงหน1วยงานที่

เกี่ยวข*อง เพื่อให*เข*ามามีส1วนร1วมในการจัดกิจกรรมต1าง ๆ ของโรงเรียน โดย หน1วยงานที่ได*ทําพันธะสัญญา 

(MOU) กับทางโรงเรียน ได*แก1  โรงพยาบาลส1งเสรมิสุขภาพตําบลสาวะถี เปWนต*น เพื่อมสี1วนร1วมในกจิกรรม

การเป5ดโอกาสให*เกิดการมสี1วนร1วม  

 



2.2 ลงพ้ืนท่ีแจกถุงยังชีพ สําหรับครอบครัวท่ีประสบปcญหาการติดเชื้อการแพ4ระบาดไวรัส COVID 2019  

 จากการแพ*ระบาดของโรคระบาดไวรัสโคโรน1า จึงทําให*นักเรียนหลายครอบครัวประสบปfญหาต1าง ๆ 

มากมาย อาทิเช1น การติดโรคระบาดไวรัสโคโรน1า ของ นักเรียน ผู*ปกครอง การไปทํางานในที่เสี่ยงสูงและเกิด 

เปWนกลุ1มเสี่ยงสงู ทําให*ผู*ปกครองไม1สามารถไปทํางานได*ตามปกติ และการหารายได*สําหรับใช*จ1ายในครอบครัว 

ไม1เพียงพอ ดังน้ันทางโรงเรียนบ*านเพี้ยฟานโนนตุ1น จึงได*เลง็เห็นความเดือดร*อนของ ครอบครัวนักเรียน จึงได*

ลงพื้นที่เพื่อแจกจ1ายถุงยังชีพให*กับครอบครัวที่ประสบัปfญหาในช1วง การติดเช้ือการแพ* ระบาดไวรัส COVID 

2019  

2.3 ลงพ้ืนท่ีช7วยเหลือครอบครัวท่ีผู4ปกครองเสียชีวิต และประสบปcญหาทางครอบครัว  

โรงเรียนบ*านเพี้ยฟานโนนตุ1น ได*ลงพื้นที่และมอบเงินกองทนุช1วยเหลือนักเรียนที ่ผู*ปกครองเสียชีวิต และ

นักเรียนที่มีฐานยากจน  

3. ร7วมแรกเปลี่ยนความคิดเห็น มีภารกิจ ดังน้ี 

3.1 การแสดงความคิดเห็น ให4ข4อเสนอแนะผ7านการประชมุผู4ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา  

ประจําปUงบประมาณ 2564  

        โรงเรียนบ*านเพี้ยฟานโนนตุ1น ได*จัดประชุมผู*ปกครองและคณะกรรมการ สถานศึกษาเพือ่ได*แสดงความ

คิดเห็นและพิจารณารูปแบบการจัดการศึกษาให*เกิดผลดี มปีระสิทธิภาพแก1 ผู*เรียนมากที่สุด และตรงตาม

ความต*องการของประชาชน โดยเฉพาะผู*ปกครอง ต*องอาศัยกระบวนการนาํ กระบวนการมสี7วนร7วมมาจัด

การศึกษาทุกระดับจึงต*องปฏิบัติตามโดยการเป5ดโอกาสให*ประชาชนชุมชนเข*ามา มสี1วนร1วมในการจัด

การศึกษา ทั้งน้ีเพราะเมื่อผู*ปกครองควรมสี1วนร1วมในการจัดการศึกษาย1อมจะช1วยขับเคลือ่นให*การบริหารจัด

การศึกษาดําเนินไปตามจุดประสงคI 

         การมีส1วนร1วม หมายถึง การเป5ดโอกาสให*ผู*มีส1วนได*ส1วนเสีย เข*ามาร1วมดําเนินกิจกรรม ต้ังแต1  

การศึกษาปfญหา การวางแผนดําเนินการ การตัดสินใจ การแก*ไขปfญหา และการประเมินร1วมกัน เพื่อ 

ขับเคลื่อนให*กจิกรรมน้ันดําเนินไปอย1างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการมีส7วนร7วม คือ หลักร7วมคิด ร7วมทํา 

ร7วมตรวจสอบ ร7วมรับผิดชอบ  
 

3.2 การแสดงความคิดเห็น ให4ข4อเสนอแนะ ผ7าน Platform Online เช7น Facebook, Line เป|นต4น  

 โรงเรียนบ*านเพี้ยฟานโนนตุ1น ให*ผู*มีส1วนได*เสีย เข*า ร1วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให*ข*อเสนอแนะ 

ผ1าน Platform Online เช1น Facebook, Line เพื่อได*แสดงความคิดเห็นและพิจารณา รูปแบบการจัด

การศึกษาให*เกิดผลดี มีประสิทธิภาพแก1ผู*เรียนมากทีสุ่ด และตรงตามความต*องการของทกุ ภาค ส1วน  



4. ร7วมติดตามและประเมินผล มีภารกจ ดังน้ี 

4.1 การนิเทศ ติดตาม วัดและประเมินผลตามภารกิจงานของสถานศึกษามีการขับเคลื่อนระบบดูแล 

ช7วยเหลือนักเรียนผ7านการเยีย่มบ4านนักเรียนรวมถึงช7วยเหลือผู4ปกครองนักเรียน ประจําปUงบประมาณ 

2564  

     การนิเทศ ติดตาม การวัดละประเมินผลของสถานศึกษา ซึ่งเปWนการขับเคลื่อนการจัดการระบบการ ดูแล

ช1วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ*านเพี้ยฟานโนนตุ1น ได*มีการออกเย่ียมบ*านนักเรียน ประจําปRเพื่อจัดทํา

ฐานข*อมูลของนักเรียนเปWนรายบุคคล ละใช*เปWนฐานข*อมลูในการช1วยป�องกันและแก*ไข ปfญหาต1างๆ ได*ใน 

ดังน้ันโรงเรียนจึงเล็งเห็นความสาํคัญในการนิเทศ ติดตาม และวัดประเมินผล  

 

 

 

 

 


