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กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร์ เขต 3 

    กลยุทธ์ท่ี 6 เพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาทักษะชีวิตท่ีเหมาะสมเพ่ือการศึกษาต่อ 

                     และพัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานท า 
 
 

 

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้ด าเนินโครงการท่ีสนองกลยุทธ์ที่ 6 เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการพัฒนาทักษะชีวิตท่ีเหมาะสมเพื่อการศึกษาต่อและพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีงานท า ดังนี้ 

 

 โครงการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า 

 โครงการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา (ทวิศึกษา) 

 โครงการพัฒนาทักษะการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสารและงานอาชีพ 

 โครงการจัดท าแผนยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียนภาคบังคับสู่ผลสัมฤทธิ์ 

        ทางการเรียนระดับประเทศ พัฒนาต้นแบบโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
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กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร์ เขต 3 

  
 

การด าเนินงาน 

 

 จัดสรรให้โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ด้านงานอาชีพ  จ านวน  3  โรง 

 ขยายผล รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ และสมรรถนะทางสาขาอาชีพ            

ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและพื้นท่ี  

 จัดท าหลักสูตรท้องถิ่นเพิ่มเติม  และสอดคล้องกับการพัฒนาจังหวัดและประเทศไทย 4.0  

     ผลการด าเนินงาน 

  เชิงปริมาณ  

 ครูผู้สอนในรายวิชากลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี ในโรงเรียนขยายโอกาส จ านวน 81 โรง      

 นักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ของโรงเรียนในสังกัด  จ านวน  6,861 คน   

   เชิงคุณภาพ          

 ครูผู้สอนในรายวิชากลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยีมีทักษะ และนักเรียนมีทักษะและสมรรถนะ

ทางสาขาวิชาชีพ สามารถวางเส้นทางการศึกษาต่อสู่การประกอบอาชีพตรงตามบุคลิกภาพและ

ความถนัดของนักเรียน  

 ผลผลิต (Output)  โรงเรียนจ านวน 81  โรง มีการจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้นักเรียน

มีทักษะและสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ สามารถวางเส้นทางการศึกษาต่อสู่ การประกอบ

อาชีพตรงตามบุคลิกภาพและความถนัดของนักเรียน  

 ผลลัพธ์ (Outcome)  ประสิทธิภาพสัดส่วนของนักเรียนเรียนต่อสายอาชีพ ต่อสายสามัญ  

ไปสู่  60 : 40  

รูปภาพกิจกรรม 
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กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร์ เขต 3 

 

 
การด าเนินงาน  

 จัดประชุมช้ีแจงการจัดการเรียนการสอนทวิศึกษาแก่โรงเรียนเป้าหมาย ประสานการ
ด าเนินงานระหว่างสถานศึกษาเป้าหมายในสังกัดและสถานศึกษาท่ีเปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) เพื่อจัดท าข้อตกลงความร่วมมือการด าเนินการตามแนวทางการจัดการศึกษาทวิศึกษา เปิดท าการเรียนการ
สอนทวิศึกษา และพานักเรียนศึกษาดูงานเชิงประจักษ์สถานประกอบการท่ีประสบความส าเร็จด้านอาชีพการ
ประกอบการ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและ
เจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ 
 

ผลการด าเนินงาน 
   

        เชิงปริมำณ 
  จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา (ทวิศึกษา) จ านวน 3 โรงเรียน ประกอบด้วย 
      โรงเรียนบ้านตรวจ โรงเรียนบ้านสะเดา และโรงเรียนบ้านรุน 
  จ านวนผู้ศึกษางานเชิงประจักษ์ ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
      และบุคลากรทางการศึกษา รวม 38 คน และนักเรียนโรงเรียนบ้านตรวจ 40 คน  
      โรงเรียนบ้านสะเดา 41 คน และโรงเรียนบ้านรุน 39 คน  รวมทั้งส้ิน 158 คน 

 เชิงคุณภำพ 
       ผลผลิต (Output) 

 คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ได้รับความรู้เกี่ยวกับ 
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามศักยภาพของผู้เรียน ได้รับความรู้เกี่ยวกับการบูรณาการความรู้ 
และทักษะเพื่อการมีงานท า ตลอดท้ังครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนท้ัง 3 โรงเรียน สถาบันหรือ
หน่วยงานท่ีสอนด้านวิชาชีพได้รู้จักกัน แลกเปล่ียนเรียนรู้ และมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

 ความรู้ ประสบการณ์และประโยชน์ท่ีได้รับจากการศึกษาดูงานสถานประกอบการ 
คณะผู้ศึกษาดูงานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
       ผลลัพธ์ (Outcome) 

 สามารถน าความรู้และประโยชน์ท่ีได้รับจากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในการ 

จัดการเรียนการสอนหรือการจัดการศึกษาและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ในระดับปานกลาง ถึง มาก 
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กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร์ เขต 3 

 
 

การด าเนินงาน 

 

 จัดหา/จัดท าหลักสูตรการเรียนภาษาเขมร และวิทยากร ในการจัดอบรมการใช้ภาษาเขมร 
(กัมพูชา) เพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน ( ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) 

 ฝึกอบรมปฏิบัติการ  การพัฒนาทักษะการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ภาษาเขมร เพื่อการส่ือสาร           
ในชีวิตประจ าวันเบ้ืองต้น ส าหรับครูผู้รับผิดชอบ และศึกษานิเทศก์   

 จัดท าหลักสูตรส าหรับการใช้ภาษาเขมร(กัมพูชา) เพื่อการส่ือสาร (ฟัง-พูด) ส าหรับนักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6  

 จัดท าหลักสูตรส าหรับการใช้ภาษาเขมร(กัมพูชา) เพื่อการส่ือสาร (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) ส าหรับ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา 

 น าหลักสูตรไปใช้ในสถานศึกษา 
 นิเทศ ติดตาม ประเมินผล การใช้หลักสูตร 
 สรุปผลการด าเนินงาน 

 

ผลการด าเนินงาน 

 

 เชิงปริมำณ ผู้บริหาร  ครูผู้สอนในโรงเรียนท่ีมีความสนใจ  จ านวน  108 คน  
 เชิงคุณภำพ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน มีทักษะในการใช้ภาษาเขมร (กัมพูชา) เพื่อการส่ือสารในชีวิต 
   ประจ าวันได้ ในระดับหนึ่ง         

 ผลผลิต (Output) โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการจ านวน 24 โรงเรียน สามารถเปิดสอน
ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสารในระดับโรงเรียนได้ โดยใช้สอนในช่ัวโมงกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้   

 ผลลัพธ์ (Outcome)  ครูและนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการจ านวน 24  โรงเรียน สามารถ
พูดภาษาเขมร (กัมพูชา) กับชาวกัมพูชา ท่ีเข้ามาท่องเท่ียวในพื้นท่ีได้  

 

    รูปภาพกิจกรรม 
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กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร์ เขต 3 

โครงการ  จัดท าแผนยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียนภาคบังคับ 

สู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับประเทศ พัฒนาต้นแบบโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
 
 การด าเนินงาน 

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารและครูโรงเรียนบ้านอาโพน 
และผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผนของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในเขตตรวจราชการท่ี 14 (นคร
ชัยบุรินทร์) เพื่อส่งมอบพันธกิจโครงการจัดท าแผนยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียนภาค
บังคับสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับประเทศ  
 

ผลการด าเนินงาน 
 

 เชิงปริมำณ 
  สนับสนุนงบประมาณโรงเรียนบ้านอาโพน ซึง่เป็นโรงเรียนน าร่องรุ่นท่ี 1 จ านวน 200,000 บาท  
  ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอาโพน ครูโรงเรียนบ้านอาโพนและ 

ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรทางการศึกษาอื่นของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  
ในเขตตรวจราชการท่ี 14 (นครชัยบุรินทร์) จ านวน 25 คน 
  เชิงคุณภำพ 
  ผลผลิต (Output) 

 ครู ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอาโพน และผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผนส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในเขตตรวจราชการท่ี 14 (นครชัยบุรินทร์) มีความรู้และความเข้าใจถึงแนวทาง 
การพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐานในการพัฒนา 
  ผลลัพธ์ (Outcome) 

 โรงเรียนบ้านอาโพนด าเนินการพัฒนาและยกผลสัมฤทธิ์โดยใช้แนวทางการพัฒนา 
อัตลักษณ์ผู้เรียนโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน จ านวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสู่ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ทักษะวิชาชีพ และโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตสู่โรงเรียนแห่ง
ความสุข 

 ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผนของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาใน 
เขตตรวจราชการท่ี 14 (นครชัยบุรินทร์) ด าเนินการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียน   
โดยใช้พื้นท่ีเป็นฐานกับโรงเรียนน าร่องรุ่นท่ี 2 ในเขตพื้นท่ีการศึกษาของตน จ านวน 17 เขต/โรงเรียน 
และได้เสนอของบประมาณเพื่อท าการพัฒนาท้ัง 17 เขต/โรงเรียน จ านวน 6,347,775 บาท 

รูปภาพกิจกรรม 


