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สวนท่ี ๑ 
ขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไป 

 
๑. ท่ีต้ัง 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต ๓  ตั้งอยูภายใน
บริเวณโรงเรียนปราสาท  ถนนโชคชัย-เดชอุดม  ตําบลกังแอน  อําเภอปราสาท  จังหวัด
สุรินทร  ระยะทางหางจากจังหวัดสุรินทร  ประมาณ ๓๐ กิโลเมตร  ตามเสนทาง
หมายเลข ๒๑๔ (สุรินทร-ชองจอม)  รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานในเขตทองท่ี ๖ อําเภอ ไดแก อําเภอปราสาท อําเภอสังขะ อําเภอกาบเชิง อําเภอ
บัวเชด อําเภอศรีณรงค อําเภอพนมดงรัก 
  ท่ีต้ังทางภูมิศาสตร  เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต ๓  
ตั้งอยูระหวาง  เสนละติจูด ท่ี ๑๔ องศา ๑๙ ลิปดา ๔๕ ลิปดาเหนือ และ ๑๔ องศา   
๕๓ ลิปดา  ๕๖ ฟลิปดาเหนือ  เสนลองติจูดท่ี ๑๐๓ องศา  ๑๓ ลิปดา ๔๓ ฟลิปดา  
และ ๑๐๔ องศา ๓ ลิปดา ๔๒ ฟลิปดาตะวันออก  รวมพ้ืนท่ีท้ังสิ้น  ๓,๖๙๘.๘๓๖  
ตารางกิโลเมตร 
๒. อาณาเขต 
  ทิศเหนือ        ติดตอกับ  อําเภอลําดวน  อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร 
  ทิศใต         ติดตอกับ  ราชอาณาจักรกัมพูชา 
  ทิศตะวันออก   ติดตอกับ  อําเภอปรางกกู  อําเภอขุขันธ  
และอําเภอภูสิงห  จังหวัดศรีสะเกษ 
  ทิศตะวันตก       ติดตอกับ  อําเภอบานกรวด  อําเภอประโคนชัย   
และอําเภอพลับพลาไชย จังหวัดบุรีรัมย 
๓. การติดตอสื่อสาร 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร  เขต ๓  เนนการนํา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการศึกษา โดยมีเว็บไซดหลัก คือ 
www.surin๓.go.th  หมายเลขโทรศัพท   ท่ีใชในการติดตอ มดีังน้ี 
    - หนาหองผูอํานวยการ ๐ ๔๔๕๕ ๒๓๔๗     โทรสาร ๐ ๔๔๕๕ ๑๓๗๔ 
  - กลุมอํานวยการ  ๐ ๔๔๕๕ ๑๓๓๓     โทรสาร ๐ ๔๔๕๕ ๒๐๕๒ 
  - กลุมนโยบายและแผน ๐ ๔๔๕๕ ๒๓๕๐ 
  - กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศ  และการสื่อสาร
                              ๐ ๔๔๕๕ ๒๓๔๙ 
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  - กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย  ๐ ๔๔๕๕ ๑๓๗๔ 
  - กลุมบริหารงานบุคคล     ๐ ๔๔๕๕ ๒๓๕๑ 
  - กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ๐ ๔๔๕๕ ๒๓๕๑ 
  - กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ๐ ๔๔๕๕ ๒๓๕๒ 
  - กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา   ๐ ๔๔๕๕ ๒๓๔๙ 
  - กลุมกฎหมายและคด ี    ๐-๘๑๕๔-๕๙๔๘ 
  - หนวยตรวจสอบภายใน    ๐ ๔๔๕๕ ๑๓๗๔ 
๔. เสนทางคมนาคม 
   มีเสนทางคมนาคมทางรถยนตท่ีสาํคัญ ๒ เสนทาง ดังน้ี 
  ๑. ถนนโชคชัย-เดชอุดม (ทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๒๔) ผานเขตพ้ืนท่ี
บริการเปนระยะทางประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร  และอยูหางจากกรุงเทพมหานคร 
ประมาณ ๔๕๐ กิโลเมตร 
  ๒. ถนนสุรินทร-ชองจอม (ทางหลวงแผนดนิ หมายเลข ๒๑๔) ผานเขต
พ้ืนท่ีบริการเปนระยะทางประมาณ ๖๐ กิโลเมตร 
๕. แผนท่ีจังหวัดสุรินทร 
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๖. การแบงสวนราชการ 
  ๖.๑ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต ๓ จัดตั้งตาม
มาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ตามมาตรา ๓๔ (๑) และมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  และตามขอ ๓ และขอ ๖ แหง
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการแบงสวนราชการภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา          
พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๓ และขอ ๖ รวมท้ังตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีไดประกาศ
จัดตั้งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จํานวน ๒๒๕ เขต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร เขต ๓ ประกอบไปดวย อําเภอ ๖ อําเภอ  คือ  อําเภอปราสาท  
อําเภอสังขะ  อําเภอกาบเชิง  อําเภอบัวเชด  อําเภอศรีณรงค  และอําเภอพนมดงรัก  
แบงสวนราชการตามโครงสรางและอํานาจหนาท่ี ตามแผนภาพ  ท่ี ๑  ดังน้ี 
 

แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร  เขต ๓ 

 
 
 
 
  
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต ๓ 

หนวยตรวจสอบภายใน 

กลุมสงเสริมการศึกษา

ทางไกล เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร 

กลุมบริการงาน

การเงินและ

 
กลุมสงเสริมการจัด

การศึกษา 
กลุมนิเทศ ตดิตาม 

และประเมินผล 

กลุมบริหารงาน

บคคล 

กลุมนโยบาย

และแผน 

กลุมอํานวยการ 

กลุมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการ

ศึกษา 

กลุมกฎหมายและคดี 



4 
 

แผนภูมิท่ี ๑  แสดงโครงสรางการแบงสวนราชการ 
  ๖.๒  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต ๓         
แบงสถานศึกษาท่ีตั้งอยูในทองท่ีอําเภอเดยีวกันเปนเครือขายการจัดการศึกษา       
จํานวน  ๒๓  เครือขายการจดัการศึกษา  ดังตอไปน้ี 
  ๑. อําเภอปราสาท มีจํานวน ๘  เครือขาย จํานวน  ๗๕  โรงเรียน 
  ๒. อําเภอสังขะ      มีจํานวน ๖  เครือขาย จํานวน  ๖๔  โรงเรียน 
  ๓. อําเภอกาบเชิง มีจํานวน ๓  เครือขาย จํานวน  ๒๘  โรงเรียน 
  ๔. อําเภอบัวเชด มีจํานวน ๒  เครือขาย จํานวน  ๒๒  โรงเรียน 
  ๕. อําเภอศรีณรงค มีจํานวน ๒  เครือขาย จํานวน  ๒๗  โรงเรียน 
  ๖. อําเภอพนมดงรักมีจํานวน ๒  เครือขาย จํานวน  ๑๗  โรงเรียน 
๗. อํานาจหนาท่ี 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต ๓  มีอํานาจหนาท่ี
ตามขอ ๖ แหงกฎกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 
  ๗.๑  จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาใหสอดคลอง กับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และความตองการของทองถ่ิน 
  ๗.๒  วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา 
และหนวยงานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และแจงการจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับใหหนวยงาน
ขางตนรับทราบ  รวมท้ังกํากับตรวจสอบ  ติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงาน
ดังกลาว 
  ๗.๓  ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษา
ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  ๗.๔  กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และใน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  ๗.๕  ศกึษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา
ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  ๗.๖  ประสานการระดมทรัพยากรตางๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล       
เพ่ือสงเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  ๗.๗  จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษา   
ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 



5 
 

  ๗.๘ ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน รวมท้ังบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการและสถาบันอ่ืนท่ีจัดรูปแบบหลากหลายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  ๗.๙ ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุน สนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  ๗.๑๐ ประสาน สงเสริม ดําเนินงานของคณะอนุกรรมการและ
คณะทํางานดานการศึกษา 
  ๗.๑๑ ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองคการหรือหนวยงานตางๆ 
ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในฐานะสํานักงานผูแทน
กระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  ๗.๑๒ ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจกรรมภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมิได
ระบุใหเปนอํานาจหนาท่ีของหนวยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับ
มอบหมาย 
๘. ผูบริหารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร  เขต ๓ 
  ๘.๑ นางภานิชา  อินทรชาง   ผอ.สพป.สุรินทร เขต 3 
  ๘.๒ นายฉลาด  สาโยธา       รองผอ.สพป.สุรินทร เขต  ๓ 
  ๘.๓ นายพิชิต  หอมนวล      รองผอ.สพป.สุรินทร เขต 3 
  8.4 นายเดชา  การรัมย       รองผอ.สพป.สุรินทร เขต 3 
๙. ผูอํานวยการกลุม/ผูอํานวยการหนวย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
   สุรินทร เขต ๓ 
  ๙.๑ นายวีรวัฒน  พรหมบุตร ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ 
  ๙.2 นายนพพล  พลอาสา  ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม  
                                                            และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  ๙.3 นางอรทัย  ศรีฤทธิไกร  ผูอํานวยการกลุมสงเสริม 
                                                            การจัดการศึกษา 
  ๙.๔ นางพิกุล  ธงไชย   ผูอํานวยการกลุมบริหารงาน 
                                                            การเงินและสินทรัพย 
  ๙.๕ นายพิศาล  ฉันททอง  ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 
  ๙.6 นางนงลักษณ  บ้ึงชัยภูมิ ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 
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  ๙.7 นายเทพฤทธ์ิ  ศรีฤทธิไกร ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุม 
                                                            สงเสริมการศึกษาทางไกลฯ  
          เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ๙.8 นางสาวกาญจนา  ใบพลูทอง ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน 
   ๙.9 นางสาวสุวรรณนี  สวยรูป ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมพัฒนา 
                                                            ครูและบุคลากรทางการศึกษา                            
   
๑๐. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา สํานักงานเขต
พ้ืนท่ี 
    การศึกษาประถมศึกษาสรุินทร เขต ๓ 
 10.๑ ผอ.สพป.สรุินทร เขต ๓   ประธานกรรมการ 
 10.๒ นายเทวัน  พอใจ             ผูแทนผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                                                            ของรัฐ  
                   10.๓ นายจาํลอง  จะมัวด ี        ผูแทนผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                                                                                         ของเอกชน  
                   10.๔ นายมิตรชัย  สุชาติสุนทร ผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษาปฐมวัย 
 10.๕ นายมนตรี  สายพญาศร ี ผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 10.๖ นางจุฑารัตน พลศักดิ์เดช ผูทรงคุณวุฒิดานการวิจยัและ 
                                                            ประเมินผล 
 10.๗ นายวีรพงษ  จําปามลู  ผูทรงคุณวุฒิดานการบรหิารการศึกษา 
 10.๘ นายสงวน  ศาลางาม  ผูทรงคุณวุฒิดานศาสนา ศลิปะ 
                                                            และวัฒนธรรม 
 10.๙ ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                                            กรรมการและเลขานุการ 
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๑๑. ขอมลูพ้ืนฐานทางการศึกษา 
 11.1 ขอมูลพ้ืนฐานทางการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร เขต ๓ 
   11.1.1 จํานวนโรงเรียนจําแนกตามระดับช้ันท่ีจัดการศึกษา 
ตารางท่ี 1  แสดงขอมูลจํานวนโรงเรียน จําแนกตามระดับช้ันท่ีจัดการศึกษา 

ระดับช้ันท่ีจัดการศึกษา จํานวนโรงเรยีน 
ช้ันอนุบาล ๑  ถึง ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ ๕ 
ช้ันอนุบาล ๒  ถึง ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ ๑๔๖ 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ ถึง ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ ๑ 
ช้ันอนุบาล ๑  ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ๒ 
ช้ันอนุบาล ๒  ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ๗๖ 
ช้ันอนุบาล ๑  ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ๐ 
ช้ันอนุบาล ๒  ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ๓ 

รวม ๒๓๓ 
ท่ีมา : ขอมูลนักเรยีน ณ วันท่ี  ๑๐  มิถุนายน ๒๕๖๒  
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                11.1.๒ จํานวนโรงเรียนจําแนกขนาดตามจํานวนนักเรียน 
ตารางท่ี 2  แสดงขอมูลจํานวนโรงเรียน จําแนกตามระดับช้ันท่ีจัดการศึกษา  

ขนาด (จํานวนนักเรียน) จํานวนโรงเรยีน 
ขนาดท่ี ๑  (นักเรียน ๑๒๐ คนลงมา) ๖๘ 
ขนาดท่ี ๒  (นักเรียน ๑๒๑-๒๐๐ คน) ๕๗ 
ขนาดท่ี ๓  (นักเรียน ๒๐๑-๓๐๐ คน) ๖๐ 
ขนาดท่ี ๔  (นักเรียน ๓๐๑-๔๙๙ คน) ๔๓ 
ขนาดท่ี ๕  (นักเรียน ๕๐๐-๑,๔๙๙ คน) ๔ 
ขนาดท่ี ๖  (นักเรียน ๑,๕๐๐-๒,๔๙๙ คน) ๑ 
ขนาดท่ี ๗  (นักเรียน ๒,๕๐๐ คนข้ึนไป) ๐ 

รวม ๒๓๓ 
ท่ีมา : ขอมูลนักเรยีน ณ วันท่ี  ๑๐  มิถุนายน ๒๕๖๒   
 

       กราฟ : แสดงขอมูลจํานวนโรงเรียน จําแนกตามระดับช้ันท่ีจัดการศึกษา 
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               11.1.๓ จํานวนโรงเรียนขนาดเล็ก 
ตารางท่ี 3  แสดงขอมูลจํานวนโรงเรียนขนาดเล็ก จําแนกตามจํานวนนักเรียน 

จํานวนนักเรียน จํานวนโรงเรียน 
ไมมีนักเรียน ๐ 
นักเรียน ๑-๒๐ คน ๐ 
นักเรียน ๒๑-๔๐ คน ๐ 
นักเรียน ๔๑-๖๐ คน ๑๑ 
นักเรียน ๖๑-๘๐ คน ๑๔ 
นักเรียน ๘๑-๑๐๐ คน ๒๓ 
นักเรียน ๑๐๑-๑๒๐ คน ๒๐ 

รวม ๖๘ 
ท่ีมา : ขอมูลนักเรยีน ณ วันท่ี  ๑๐  มิถุนายน ๒๕๖๒                  
                  11.1.4 ขอมลูจาํนวนนักเรียน และหองเรียน 

กราฟ  แสดงจํานวนนักเรียนระดบักอนประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลายของ
โรงเรียนในสังกัด สพป.สุรินทร เขต 3 ขอมูลนักเรียน ณ วันท่ี  ๑๐  มิถุนายน ๒๕๖๒ 
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                 11.1.5 จํานวนบุคลากรภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
กราฟแสดงจํานวนบุคลากรภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จําแนกตามกลุม 

 

 
ท่ีมา : ขอมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา ณ วันท่ี  ๑  ตุลาคม ๒๕๖๒ 

             11.1.6  กราฟ : แสดงขอมูลบุคลากรในสังกัด สพป.สรุินทร เขต 3  
                                   ขอมูล ณ วันท่ี 1 ตลุาคม  2563  
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สวนท่ี 2 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1. นโยบาย และจุดเนนการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธกิาร 
     นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศ
นโยบาย และจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ดังน้ี 
หลักการ 
 ๑.ใหความสําคัญกับประเด็นคุณภาพ และประสิทธิภาพในทุกมิติ         
ท้ังผูเรียน  ครู และบุคลากรทางการศึกษา  ขาราชการพลเรือน และผูบริหารทุก
ระดับตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และเปนการศกึษาตลอดชีวิต 
 ๒.บูรณาการการทํางานรวมกันระหวางสวนราชการหลัก องคการมหาชน
ในกํากับของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการใหมีความคลองตัว รวมท้ังหนวยงาน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนท่ีภูมิภาคใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันได เพ่ือ
ดําเนินการปฏิรูปการศึกษารวมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตาม
นโยบายประชารัฐ 
ระดับกอนอนุบาล 
 เนนประสานงานกับสวนราชการ และชุมชนในการเตรียมความพรอม
ผูเรียนในดานสุขภาพ และโภชนาการ และจัดประสบการณการเรียนรูท่ีเช่ือมโยงกับ
ระบบโรงเรียนปกติ 
ระดับอนุบาล 
 เนนสรางความรวมมือกับพอแม  ผูปกครอง  และชุมชน  เพ่ือออกแบบ
กิจกรรมการพัฒนาทักษะท่ีสําคัญดานตางๆ เชน ทักษะทางสมอง ทักษะความคิด
ความจํา ทักษะการควบคุมอารมณ ทักษะการรูจัก และประเมินตนเอง 
ระดับประถมศึกษา 
 มุงคํานึงถึงพหุปญญาของผูเรยีนรายบุคคลท่ีหลากหลายตามศักยภาพ 
ดวยจุดเนน ดังน้ี 
 ๑. ปลูกฝงความมีระเบียบวินัย  ทัศนคติท่ีถูกตอง  โดยใชกระบวนการ
ลูกเสือ  และยุวกาชาด 
 ๒. เรียนภาษาไทย  เนนเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูวิชาอ่ืน 
 ๓. เรียนภาษาอังกฤษ และภาษาพ้ืนถ่ิน (ภาษาแม) เนนเพ่ือการสื่อสาร 
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 ๔. เรียนรูดวยวิธีการ Active Learning  เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด   
การเรียนรูจากประสบการณจริง  หรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ  
และเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียน และครูดวยการจัดการเรียนการสอนใน
เชิงแสดงความคิดเห็นใหมากข้ึน 
 ๕. สรางแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการ
เรียนรู 
 ๖. จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดแบบมีเหตุผล และเปน
ข้ันตอน (Coding) 
 ๗. พัฒ นาครู ให มี ค วาม ชําน าญ ในการสอนภาษาอั งกฤษ  และ
ภาษาคอมพิวเตอร (Coding) 
 ๘. จัดใหมี โครงการ ๑ ตําบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ  โดยเนนปรับ
สภาพแวดลอมท้ังภายใน และภายนอกบริเวณโรงเรียนใหเอ้ือตอการสรางคุณธรรม 
จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
ระดับมัธยมศึกษา 
 มุงตอยอดระดับประถมศึกษา ดวยจุดเนน ดังน้ี 
 ๑. จัดการเรียนรูด วยวิ ธีการทางวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  วิศวกรรม 
คณิตศาสตร (STEM)  และภาษาตางประเทศ (ภาษาท่ีสาม) 
 ๒. จัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย  เพ่ือสรางทักษะพ้ืนฐานท่ีเช่ือมโยงสูการสราง
อาชีพ และมีการมีงานทํา เชน  ทักษะดานกีฬาท่ีสามารถพัฒนาไปสูนักกีฬาอาชีพ  ทักษะ
ภาษาเพ่ือเปนมัคคุเทศก 
2. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

          นโยบายท่ี ๑  ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย และของ
ชาต ิ
           นโยบายท่ี ๒  ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ 
          นโยบายท่ี ๓  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
             นโยบายท่ี ๔  ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ มมีาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 



๑๓ 

 

           นโยบายท่ี ๕  ดานการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมติรกับ
สิ่งแวดลอม 
           นโยบายท่ี ๖   ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษา 

3. นโยบายสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสรุินทร  เขต ๓ 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนหนวยงานทางการศึกษาอยูภายใต    
การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มีอํานาจหนาท่ีใน
การบริหาร และการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญั ติการศึกษาแห งชาติ           
พ.ศ. ๒๕๔๒ (และแกไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ)  รวมท้ังพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.๒๕๔๖  ประกอบกับรัฐบาลไดประกาศใช
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ  ๒๐ ป  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)  กระทรวงศึกษาธิการจึงได
กําหนดยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา  ซึ่งมีนโยบายจุดเนน ๖ ยุทธศาสตร  เพ่ือให
การปฏิรูปการศึกษานําไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต ๓ โดยนางภานิชา  
อินทรชาง  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต ๓   
ไดกําหนดนโยบายในการบริหารจัดการศึกษา   ๕  ดาน  คือ  
 ดานท่ี  ๑  นักเรียนมคีุณธรรม  ความรู  ความสามารถ  ในการคิด
วิเคราะห  เรียนรูไดดวยตนเอง  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค และทักษะในศตวรรษ 
ท่ี  ๒๑  อยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
 ดานท่ี  ๒  ครูเปนบุคคลแหงการเรียนรู  มีศักยภาพในการจดัการเรยีน
การสอน ยกระดับความเปนมืออาชีพ 
 ดานท่ี  ๓  ผูบริหารสถานศึกษามภีาวะผูนําทางวิชาการเปนนักบริหาร   
มืออาชีพ 
 ดานท่ี  ๔  สถานศึกษาเรงรัดคณุภาพการศึกษา  สูมาตรฐานสากล 
 ดานท่ี  ๕  เขตพ้ืนท่ีการศึกษาพัฒนาสูความเปนเลศิ 
 เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหาร  กํากับ  ติดตามและพัฒนาการจัด
การศึกษา  ประกอบดวย   ๑๕  มาตรฐาน  ๕๘  ตัวช้ีวัด  รวมถึงเกณฑการประเมิน
เพ่ือใชเปนหลักเทียบเคียงสําหรับการประสาน  สงเสริม  สนับสนุนและนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด  



๑๔ 

 

เปนหลักในการประกันคุณภาพการศึกษา  รวมท้ังการประเมินตนเองในการพัฒนา
และการบริหารจัดการศึกษาใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน 
 “งานไดผล  คนสําราญ  องคการสําเร็จ”  คือ ภาพแหงความสําเร็จท่ี
คาดหวังวาทุกภาคสวน  ผูบริหารการศึกษา  ผูบริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจะไดรวมดวยชวยกันกอใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียนตอไป 
 

 
 

 



๑๕ 

 

สวนท่ี 3 
ผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 มีผลการ
ดําเนินงานตามภารกิจจากกระบวนการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3  สงผลตอขาราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา สถานศึกษาและนักเรียน ท้ังเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ตามผลผลิต และ
ผลลัพธ ดังน้ี 
 

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
    นโยบายท่ี 1 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษยและของชาติ 
 

โครงการ เสรมิสรางคุณธรรม  จริยธรรม พนักงานราชการและลกูจางชั่วคราวเงิน 
            งบประมาณเพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระบรมชน- 
            กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

         สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ดําเนินโครงการ
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมพนักงานราชการและลูกจางช่ัวคราวเงินงบประมาณ 
เพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราชบรมนาถบพิตร โดยการดําเนินการอบรมพนักงานราชการ (ครูผูสอน)  
ระหวางวันท่ี 28-31 ตุลาคม 2562 ณ วัดปาสามัคคี (บานจรูกแขวะ) ต.โคกยาง  
อ.ปราสาท จังหวัดสุรินทร งบประมาณดําเนินการ จํานวน  ๑๔๗,๔๗๕ บาท 
ผลการดําเนินงาน 
         1. ผูเขารับการอบรมทุกคนมีวิสัยทัศน และทัศนคติท่ีดีตอองคกร มีวินัย
ในตนเอง มีความตระหนักตอภาระหนาท่ี  ยึดมั่นในคุณธรรม มีจิตสํานึกใน         
ดานจริยธรรม และเปนแบบอยางท่ีดี 



๑๖ 

 

           2. ผูเขารับการอบรมทุกคนไดรับเกียรติบัตรผานการอบรมเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรมพนักงานราชการและลูกจางช่ัวคราวเงินงบประมาณ เพ่ือถวาย
เปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตร  
เชิงปริมาณ 
           1. พนักงานราชการ (ครูผูสอน)                 จํานวน   ๑๒๒  คน   
 2. คณะวิทยากร และบุคลากรทางการศึกษา จํานวน     ๔๙   คน  
                                                   รวมท้ังสิ้น   จํานวน   ๑๗๑   คน 
เชิงคุณภาพ 
     ผลผลิต (Output)  
            พนักงานราชการ (ครูผูสอน) ไดรับเกียรติบัตรผานการอบรมเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ-  
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทุกคน 
     ผลลัพธ (Outcome) 
              1. พนักงานราชการ (ครูผูสอน) มีวิสัยทัศน และทัศนคติท่ีดีตอองคกร     
มีวินัยในตนเอง มีความตระหนักตอภาระหนาท่ี ยึดมั่นในคุณธรรม มีจิตสํานึกใน   
ดานจริยธรรม และเปนแบบอยางท่ีดี  
            2. ผูเขารับการอบรมไดรับการพัฒนาสูการเปนครูท่ีดี สงผลตอคุณภาพ
การจัดการศึกษาสูงข้ึน  

      
  

 



๑๗ 

 

นโยบายท่ี 2 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน 
                ของประเทศ 

โครงการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69 ปการศึกษา 2562 
             สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ดําเนินโครงการ
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปการศึกษา 2562 ใชงบประมาณดําเนินการ
ท้ังสิ้น 500,000 บาท ดําเนินการดังน้ี 
วิธีการดําเนินงาน 
   ประชุมวางแผนการดําเนินงาน 
   โรงเรียนรวมการแขงขันระดับเครือขาย 
 จัดการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา         
ปการศึกษา 2562  
 จัดการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปการศึกษา 
2562 จังหวัดศรีสะเกษ 

ผลการดําเนินงาน 
    เชิงปริมาณ 
     1. มีโรงเรียนในสังกัดท่ีเขารวมการแขงขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน    
ปการศึกษา 2562  จํานวน  233  โรงเรียน 
 2 นักเรียนเขารวมการแขงขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
จํานวน 110 กิจกรรม 281 รายการ 
    เชิงคุณภาพ 
          ผลผลิต (Output)  
        จัดการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ไดตัวแทนเขารวมการแขงขัน
ระดับภาค จํานวน 110 กิจกรรม  242  รายการ จํานวนนักเรียน  730 คน 
          ผลลัพธ (Outcome)  
         1. ไดตัวแทนนักเรียนท่ีเขารวมแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาระดับภูมิภาค ระดับชาติ  ไดรับประสบการณจากการเขารวม
กิจกรรม และนําประสบการณมาพัฒนาตนเอง และกิจกรรมตอไป 
               2. ผูบริหารสถานศึกษา ครู  และบุคลากรทางการศึกษา ได นํ า
ประสบการณมาใชพัฒนาผูเรียน 



๑๘ 

 

            3. ผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และ
ผู เก่ียวของทุกภาคสวน มีความภาคภูมิใจรวมกันในการเขารวมกิจกรรมงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนทุกระดับ 
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินโครงการ 
  1. การเตรียมความพรอมและการดําเนินการของโรงเรียน 
 2. ระยะเวลาและสถานท่ีมีความแตกตางกัน 
              3. ความพรอมของครู และนักเรียน ท่ีเขารวมการแขงขัน 
              4. ความแตกตางของขนาดโรงเรียน และจํานวนนักเรียน 
ขอเสนอแนะ 

   1. โรงเรียนควรฝกกิจกรรมไปพรอม ๆ กับการจัดการเรียนการสอนให 
เปนปกต ิ

   2. ครูใหความสําคัญกับกิจกรรมท่ีสอดคลองกับความพรอมความถนัด
ของนักเรียน 

   3. ควรสนับสนุนงบประมาณตามความเหมาะสมกับกิจกรรมการแขงขัน 
รูปภาพกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 

 



๑๙ 

 

 
        นโยบายท่ี 3 ดานพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

1. โครงการ พัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
               การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 โดยใชกระบวนการ PLC  

       สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ดําเนิน
โครงการพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 โดยใชกระบวนการ PLC ใชงบประมาณ  
ในการดําเนินโครงการ จํานวน  166,384  บาท  

วิธีการดําเนินโครงการ 
    1. จัดทําคูมือการพัฒนางานของกลุม หนวย  ศูนย  ตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต ๓ โดยทุกกลุมงาน
เปนผูดําเนินงานจัดทําตามกรอบการปฏิบัติงาน เพ่ือมุงประสิทธิผลและบรรลุตาม
เปาหมายนโยบายของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร  เขต 3       
              2. สรางคูมือ เครื่องมือ ใบงาน ใบกิจกรรม เพ่ือพัฒนา สงเสริม และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือให เกิดผลการปฏิบัติงานท่ีบรรลุตามเปาหมาย และมี
ประสิทธิผล ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา      
              3. ประชุมปฏิบัติการสรางความตระหนัก ความเขาใจ ความเช่ือมั่น และ
แลกเปลี่ยนเรียนรูในองคกร เพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับผูท่ีรับบริการเพ่ือใหเกิด
ประสิทธิผลอยางยั่งยืนระหวางวันท่ี 10 มกราคม  2563  ณ หองประชุม 
ตาเมือนธม และวันท่ี  11-12 มกราคม  2563  ณ โรงแรมอิมพีเรียลภูแกว ฮิลล   
รีสอรท  อําเภอเขาคอ  จังหวัดเพชรบูรณ      
ผลการดําเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
       1. ผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   จํานวน     1     คน 
          2. รองผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา      จํานวน    2     คน 
             3. ผูอํานวยการกลุม                            จํานวน   10    คน 
             4. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา38 ค.(2)จํานวน 37 คน  
             5. ลูกจางประจําและลูกจางช่ัวคราว            จํานวน    19   คน 
                    รวมท้ังสิ้น                                       จํานวน    69   คน  



๒๐ 

 

 เชิงคุณภาพ 
           ผลผลิต (Output)  
              บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกคนมีความรู ความเขาใจและ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติใหไดตามมาตรฐานเขตพ้ืนท่ี และมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูการปฏิบัติงานในแตละกลุมเพ่ือชวยเหลือกันและพัฒนาองคกรใหเปนองคกร
ช้ันนําในการบริหารจัดการและสนับสนุนสงเสริมใหผูรับบริการมีความพึงพอใจ 
ภายใตคําขวัญ “งานไดผล คนสําราญ องคกรสําเร็จ” 
          ผลลัพธ (Outcome) 
                1. บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปนผูมีจิตสํานึกและเจตคติ
ท่ีดีในการปฏิบัติงาน 
                 2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 เปน
องคกรท่ีปฏิบัติงานไดตามมาตรฐาน และเปนองคกรท่ีสงเสริม สนับสนุนใหโรงเรียน
ในสังกัดมีระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีสงเสริมและพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามนโยบายของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปนท่ีพึงพอใจของผูปกครอง ชุมชน 
และผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษาของแตละโรงเรียน 
 

รูปภาพกิจกรรม 
     
 



๒๑ 

 

2.โครงการ พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัด 
              เพ่ือการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ปงบประมาณ 
              พ.ศ.2563 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ดําเนินโครงการ
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัด เพ่ือการนิเทศ
การจัดการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ ปงบประมาณ พ.ศ.2563 เปนการยกระดับ
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษผูอํานวยการโรงเรียน และเพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ
การนิเทศภายในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษา โดยการอบรม
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และนิเทศการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ใช
งบประมาณในการดาํเนินโครงการ จํานวนท้ังสิ้น 116,860 บาท 
 

ผลการดําเนินงาน 
        เชิงปริมาณ 
           สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ดําเนินการจัด
อบรมใหผูบริหารจํานวน  2  รุน ผูอํานวยการโรงเรียนและรองผูอํานวยการโรงเรียน
เขารับการอบรมจํานวน  236  คน 
             รุนท่ี 1 ผูบริหารโรงเรียนในเขตอําเภอปราสาท  อําเภอกาบเชิง  อําเภอ
พนมดงรัก เขารับการอบรมระหวางวันท่ี  21-22  พฤศจิกายน  2562 ณ โรงแรม
ทองเพกา  อําเภอปราสาท 
           รุนท่ี  2 ผูบริหารโรงเรียนในเขตอําเภอสังขะ  อําเภอบัวเชด  อําเภอ    
ศรีณรงค  เขารับการอบรมในวันท่ี  26-27  พฤศจิกายน  2562  ณ โรงแรมมาลินี 
อําเภอสังขะ 
        เชิงคุณภาพ 
           ผลผลิต (Output)  
 

        มีการนิเทศภายใน เพ่ือใหครูจัดการเรียนการสอนใหครบตามโครงสราง
เวลาเรียนในหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียน  โดยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดแจง
ใหโรงเรียนดําเนินการดังน้ี   
            1. จัดทําบัญชีประโยคคําถาม และแนวการตอบคําถามท่ีใชจริงใน
หองเรียน และนอกหองเรียนนักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี  1-6  และมัธยมศึกษา
ตอนตนปท่ี 1-3  



๒๒ 

 

             2 . มีการประเมินคํ าศัพท พ้ื นฐานภาษาอังกฤษ นัก เรียนระดั บ
ประถมศึกษาปท่ี  1-6    
   ผลลัพธ (Outcome) 
             ผูอํานวยการโรงเรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษยังไมเปนท่ีนาพอใจ  
มีแรงจูงใจไมมากพอท่ีนําไปสูการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตนเองจากสื่อท่ีหลากหลาย
แตมีเจตคติท่ีดีและเห็นความจําเปนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในสังคมปจจุบัน 
 

ปญหา/อุปสรรค 
 1. มีผูเขารับการอบรมเปนจํานวนมาก การจัดกิจกรรมไมสามารถใหผูเขา
รับการอบรมไดฝกทักษะการใชภาษามากเพียงพอ 
 2. ผูเขารับอบรมขาดแรงจูงใจไปสูความสําเร็จในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ขอเสนอแนะ 
 1. กําหนดกลุมผูสนใจ จัดทําหลักสูตรระยะยาวใหผูสนใจเขาอบรมพัฒนา
อยางตอเน่ือง 
 2. จัดทําหลักสูตรการเรียนผานออนไลน ใหผูสนใจไดเรียนรูในแตละ
ระดับ   
 

3. โครงการ อบรมใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรมและจริยธรรม 
               ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย  
               สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ดําเนินโครงการ
อบรมใหความรูความเขาใจเก่ียวกับวินัย คุณธรรมและจริยธรรมขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ใชงบประมาณ จํานวน 110,000  บาท    
ผลการดําเนินงาน 
       เชิงปริมาณ 
         ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย จํานวน 
265 คน 
        เชิงคุณภาพ 
        ผลผลิต (Output)  
 ขาราชการครู ตําแหนงครูผูชวย ไดรับความรู ความเขาใจ ดังน้ี  



๒๓ 

 

 1. มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ       
ในระบบราชการ  
 2. มาตรการปองกันภัยของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียนและผูมีสวนเก่ียวของ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 3. วินัยและการรักษาวินัย  
 4. กฎหมายปกครองผูเขารับการอบรมสามารถนําความรูท่ีไดมาใช
ประกอบในการปฏิบัติหนาท่ีไดถูกตองและเหมาะสม 
         ผลลัพธ (Outcome) 
     ผูเขารับการอบรมสามารถนําความรูท่ีไดมาใชประกอบในการปฏิบัติ
หนาท่ีไดถูกตองและเหมาะสม เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
มีวินัยและรักษาวินัยเปนแบบอยางท่ีดีใหกับนักเรียน 

 

ปญหาอุปสรรค 
 ปญหาในเรื่องของเวลาการจัดอบรม มีระยะเวลานอย อาจสงผลใหไดรับ
ความรูไมครบถวนเน่ืองจากเวลาท่ีจํากัด 
 

ขอเสนอแนะ 
ควรกําหนดระยะเวลาในการจัดอบรมเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดความรู
มากข้ึน 
รูปภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 

 

   นโยบายท่ี 4 ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
                   มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
 

โครงการ สงเสริมสนับสนุนสถานศึกษาเขารับการประเมินเพ่ือรับรางวัล 
            พระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2562 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ดําเนินโครงการ 
สงเสริมสนับสนุนสถานศึกษาเขารับการประเมินเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2562 ใชงบประมาณดําเนินโครงการ จํานวน 
20,000  บาท  
วิธีการดําเนินงาน 
          แจงประกาศ หลักเกณฑ การคัดเลือกนักเรยีน และสถานศึกษา เพ่ือ
รับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปการศึกษา 2562         
ใหโรงเรียนในสังกัด ระดับกอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษา ทราบ และสงขอรับการประเมินฯ   
            แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการ ระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
               ประชุมคณะกรรมการออกประเมินฯ 
              จัดทําปฏิทินการออกประเมินและแจงโรงเรียนทราบเพ่ือเตรียมการ 
             คณะกรรมการออกประเมินฯ ตามปฏิทิน 
             ประชุมสรุปผลการประเมินโครงการ และสงผลการประเมินให 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีเปนศูนยประสานงานการคัดเลือกระดับจังหวัด 
              สงโครงการขอรับการสนับสนุนสถานศึกษาเพ่ือรับการประเมินระดับ
จังหวัดและระดับกลุมจังหวัด 
              แจงโรงเรียนยมืเงินราชการและเตรียมความพรอมการประเมินระดับ
จังหวัดและระดับกลุมจังหวัดและรายงานผลการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน 
     เชิงปริมาณ 
       สถานศึกษาในสังกัด ไดรับรางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา 2562 
ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จํานวน 1 โรง คือ โรงเรียนบาน  โนนทอง 
อําเภอศรีณรงค จังหวัดสุรินทร  



๒๕ 

 

     เชิงคุณภาพ 
        ผลผลิต (Output)  ปลูกฝงคุณธรรมความสํานึกในความเปนชาติไทย 
และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหแกนักเรียน และสถานศึกษา  
        ผลลัพธ (Outcome)  สถานศึกษาไดรับรางวัลพระราชทาน ซึ่งเปน
รางวัล ท่ีทรงคุณคาสู งสุด เปน เกียรติประวัติ ท่ีน ายกยอง เปนแบบอยางท่ีดี            
ซึ่งสถานศึกษาตองตระหนักถึงรางวัลอันทรงเกียรติ และดํารงไวใหยั่งยืนตลอดไป 
ปญหาอุปสรรค 
     สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กําหนดปฏิทินการประเมิน
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในชวงเดือนกันยายนของทุกป ซึ่งเปนชวงระยะเวลา       
กอนสิ้นปงบประมาณ ภาระงานมีปริมาณมาก ซึ่งมีความยุงยากในการสรรหา
คณะกรรมการออกประเมิน  
ขอเสนอแนะ 
     สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ควรออกปฏิทินการ
ประเมินระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท่ีไมตรงกับชวงสิ้นปงบประมาณ 
รูปภาพกจิกรรม 



๒๖ 

 

     นโยบายท่ี 5 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ 
                    สิ่งแวดลอม 

1.โครงการ สงเสริมสนับสนุนงานสวนพฤษศาสตรโรงเรียนและสิ่งแวดลอมศึกษา 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ดําเนินโครงการ
สงเสริมสนับสนุนงานสวนพฤษศาสตรโรงเรียนและสิ่งแวดลอม 
ใชงบประมาณดําเนินโครงการ จํานวน 9,400บาท 
ผลการดําเนินงาน 
     เชิงปริมาณ            
            ผูบริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบานรันเดง จํานวน  25  
คนเขารวมประชุมทางวิชาการ และจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนโดย
นําผลผลิตจากหญาแฝกซึ่งเปนพืชศึกษาไปจัดแสดงผลงานและจําหนาย  ในระหวาง
วันท่ี 26 พฤศจิกายน ถึง วันท่ี 6  ธันวาคม  2562  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลอีสาน ศูนยหนองระเวียง  อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
     เชิงคุณภาพ                                                                                                                       
     ผลผลิต (Output)   
           ครูและนักเรียนโรงเรยีนบานรันเดง ไดนําเสนอผลผลิตจากหญาแฝกและ
ไดแลกเปลี่ยนเรียมรูชมนิทรรศการแสดงผลงานจากโรงเรียนอ่ืน ๆ ทําใหมีความรู
ความเขาใจในการอนุรักษพันธุกรรมพืช นํามาจัดการเรียนรู พัฒนางานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนอยางตอเน่ือง                              
      ผลลัพธ (Outcome)  
          โรงเรียนบานรันเดง “ผานเกณฑมาตรฐานไดรับปายสนองพระราชดาํริ  
ในงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
 1. ผูรหิารโรงเรยีน คณะครูและนักเรียนท่ีเขารวมโครงการไดแลกเปลี่ยน
เรียนรู ท่ีเกิดจากการไดรับชมนิทรรศการแสดงผลงานจากโรงเรียนอ่ืน ๆ ทําใหเกิด
ความรูพัฒนางานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนไดอยางตอเน่ือง                                    
               2. โรงเรียนบานรันเดง “ผานเกณฑมาตรฐานไดรับปายสนอง
พระราชดําริในงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

 
 



๒๗ 

 

ปญหาอุปสรรค 
      งบประมาณมีจํานวนจํากัด ทําใหการจัดกิจกรรมไมครอบคลุมดานการ
จัดการเรียนรูบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน และไมไดนิเทศติดตามการ
ดําเนินงานของโรงเรียนท่ีเปนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
ขอเสนอแนะ 

 ควรจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอ เพ่ือจัดอบรมการจัดการเรียนรูบูรณา
การงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและนิเทศติดตามการดําเนินงานของโรงเรียน       
อยางตอเน่ือง และประชาสัมพันธการสมัครเปนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
รูปภาพกิจกรรม 
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2. โครงการ สงเสริมการจัดการเรียนรูบูรณาการอนุรักษพืชสมุนไพร 
               และสิ่งแวดลอมศึกษา  

    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ดําเนินโครงการ
สงเสริมการจัดการเรียนรูบูรณาการอนุรักษพืชสมุนไพรและสิ่งแวดลอมศึกษา        
ใชงบประมาณดําเนินการ จํานวนท้ังสิ้น 15,000 บาท มีวิธีการดําเนินการ ดังน้ี  
    1. แจงโรงเรียนจัดทําโครงการเก่ียวกับการดําเนินงานท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม พรอมจัดทําแนวทางการดําเนินงานใหโรงเรียนเพ่ือใหสอดคลองกับ
นโยบายท่ีเก่ียวของ และดําเนินการอยางตอเน่ือง  
 2. บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 
รวมกันปลูกพืชสมุนไพรเปนแหลงเรียนรูอนุรักษพืชสมุนไพร 
    3. จัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูและประกวดผลการดําเนินงาน
ดานสิ่งแวดลอมศึกษา ในวันท่ี 3 กันยายน 2563 โดยมีการประกวดโรงเรียน
สิ่งแวดลอมศึกษาดีเดน วิธีปฏิบัติท่ีดี (Best  Practice) แผนการจัดการเรียนรู สื่อ 
การเรียนรูผานคลิป VDO  (COVID -19) กับการอนุรักษสิ่งแวดลอม  
ผลการดําเนินงาน 
     เชิงปริมาณ 
             1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3    
มีแหลงเรียนรู และอนุรักษพืชสมุนไพร  
   2. ผูบริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนเขารวมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรูประกวดผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา  จํานวน  238  คน  
      เชิงคุณภาพ 
      ผลผลิต (Output)  
      โรงเรียนมีวิธีปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับการจัดการขยะและการดําเนินงานท่ีมิตร
กับสิ่งแวดลอม ครูมีแผนการจัดการเรียนรูอนุรักษสิ่งแวดลอม  นักเรียนไดเรียนรู   
จากสื่อการเรียนรูผานคลิป VDO  (COVID - 19  กับการอนุรักษสิ่งแวดลอม)  
      ผลลัพธ (Outcome)  
 ผูบริหารโรงเรียน ครู บุคลากร นักเรียน  มีจิตสํานึกและมีพฤติกรรม    
ในการ “ลด เลือก ใช” วัสดุอุปกรณท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  ปลูกพืชผักสวนครัวพืช
สมุนไพรและอนุรักษสิ่งแวดลอม  
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ปญหาอุปสรรค 
   การนิเทศติดตามและประเมินผลการดําเนินงานสิ่งแวดลอมศึกษา         
ไมตอเน่ือง 
ขอเสนอแนะ 

         นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโรงเรียนสิ่งแวดลอมศึกษา 
ตามสภาพจริงเชิงประจักษท่ีโรงเรียนและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร เขต 3 ควรดําเนินการอยางตอเน่ือง เพ่ือใหเกิดความยั่งยืน                                                                            
รูปภาพกิจกรรม 
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3. โครงการ  การดําเนินการตามมาตรการปองกันโควิด ๑๙ (COVID – ๑๙) 

ผลการดําเนินงาน 
ดานเชิงปริมาณ 

โรงเรียนท่ีดําเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 
1. ครบท้ัง 6 มาตรการ จํานวน  233  โรง รอยละ 100 
2. ไมครบท้ัง 6 มาตรการ  จํานวน  -   โรง รอยละ  0 
รูปแบบการจัดการศึกษาในสถานการณโควิด 19 (COVID – ๑๙) 
1. รูปแบบ Onsite จํานวน   215  โรง รอยละ  92.27 
2. รูปแบบ On Air จํานวน     -   โรง    รอยละ  0 

            3. รูปแบบ Online จํานวน    -   โรง    รอยละ  0 
4. ผสมผสานท้ัง 3 รูปแบบจํานวน 18 โรง รอยละ 7.73 ดังน้ี 

     4.1. การจัดการเรียนการสอนแบบสลับช้ัน สลับวัน (จันทร-พุธ-ศุกร) 
จํานวน ๕ โรงเรียน  
     4.2. สลับช้ัน วันคู วันคี่       จํานวน    ๗  โรงเรียน 
     4.3. เหลื่อมเวลา (เชา-บาย)      จํานวน    ๑  โรงเรียน  
     4.4. สลับหอง (ในหองแบงเปน ๒ กลุม) จํานวน    ๕  โรงเรียน  
     4.5. เรียน ๕ วัน หยุด ๙ วัน      จํานวน  -     โรงเรียน 

5. รูปแบบอ่ืน ๆ   -   โรง     
ดานคุณภาพ 
            ๑. ผูบริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนดําเนินการเยี่ยมบาน
นักเรียนทุกคนเพ่ือสํารวจขอมูลพ้ืนฐานในการทดลองการจัดการเรียนการสอน
ทางไกล DLTV   

 ๒. โรงเรียนประชุมครู ผูปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือเตรียมการทดลองจัดการเรียนการสอน ในสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) 

 ๓. ผูบริหาร คณะครู ผูปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน เตรียมความพรอมของสถานท่ี และอาคารเรียนใหไดมาตรฐานตาม
มาตรการปองกันและการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (COVID – 
๑๙) 



๓๑ 

 

       ๔. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต ๓ นิเทศ 
ติดตาม การจัดการเรียนการสอน และการเตรียมการเปดภาคเรียนท่ี ๑  ปการศึกษา 
๒๕๖๓ ทุกโรงเรยีน 

      ๕. โรงเรียนประชุมครู ผูปกครองนักเรียน และคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือคัดเลอืกรูปแบบการจดัการเรียนการสอน ในการเปด  
ภาคเรยีนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓ ใหเหมาะสมกับบรบิทของโรงเรียน 
นวัตกรรมทางการศึกษาท่ีเกิดขึ้นในชวงสถานการณ  ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙   
(COVID 19)   
             ๑. การจัดการเรียนการสอนในชวงสถานการณการแพรระบาดโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนไดดําเนินการ
จัดการเรียนสําหรับนักเรียนตั้งแตระดับช้ันอนุบาล ๑ ถึงช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใช
การเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) โดยคุณครูประจําช้ันไดนําใบงาน       
ใบกิจกรรมใหนักเรียนใชในเรียนตามตารางเรียนของ  DLTV โดยนักเรียนตองดู
ตารางสอนออกอากาศลวงหนา ศึกษาแฟมงานเอกสารประกอบการเรียน เขาเรียน
ผานโทรทัศนและสรุปองคความรูจากบทเรียน 

     ๒. สื่อสารกับผูปกครองและนักเรียนดวยระบบโทรศัพท (Line) และ 
อ่ืนๆ ท่ีครูออกแบบไว สําหรับมอบหมายงานใหกับนักเรียน หรือสอบถามขอสงสัย
สื่อสารกับครูผานไลนกลุม สําหรับผูปกครอง เตรียมความพรอมดานอุปกรณและ
สถานท่ีเรียนท่ีบานใหเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน 
                 ๓. จัดการเรียนการสอนผานระบบ VTR (สื่อมีภาพและเสียง) จากครู
ตนแบบหรือผานครูประจําวิชาดวย Video Conference (ระบบการติดตอสื่อสาร
ชนิดหน่ึง ท่ีสามารถ รับ–สงขอมูลภาพ) โดยนักเรียนเขากลุมไลนศึกษาแฟมงาน
ประกอบการเรียน และจัดการเรียนการสอนเปนกลุมหรือเปนรายบุคคล บันทึกภาพ
กิจกรรมโดยระบบ VTR และสงผานระบบออนไลน ท่ีครูออกแบบไว และรวม
แลกเปลี่ยนกับครูผูสอนตรวจสอบรายช่ือเขาเรียนผานระบบออนไลน โดยผูปกครอง
และนักเรียนจะตองศึกษาตารางเรียนลวงหนา และสนับสนุนการเตรียมเครื่องมือรับ
สัญญาณการเรียนออนไลน สนับสนุนการใหนักเรียนสืบคนงาน จัดทําแฟมสะสมงาน 
ติดตอครูผานกลุมไลน และครูผูสอนลงพ้ืนท่ีใหความรูและใหคําแนะนําเพ่ิมเติม  
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4. การดําเนินงานตามโครงการรถโมบายเคลื่อนท่ีเร็ว “การเรียนการสอน 
ทางไกลเพ่ือนองท่ีขาดแคลน” สพป.สุรินทร เขต 3  ซึ่งไดดําเนินการจัดทํารถโมบาย
เคลื่อนท่ีเร็ว ใหบริการนักเรียนท่ีขาดแคลน ไมมีอุปกรณรับชมการสอนออนไลนได  
โดยลงพ้ืนท่ีครอบคลุมทุกอําเภอ 
 
 
 
 
 
 
 
 5.  การพัฒนาศักยภาพดาน ICT เพ่ือการนิเทศ  และการพัฒนาบุคลากร
ในการพัฒนาบทเรียนออนไลน E-learning  โดยใช Google Sites  จํานวน  12  
หลักสูตร ท่ี   https://bitly.com/srn3online โดยมี วัต ถุประสงค เพ่ือพัฒ นา
ครูผูสอน ในการเตรียมความพรอมการจัดการเรียนการสอน  และเพ่ือเปนขอมูลใน
การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน  ในปการศึกษา 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bitly.com/srn3online
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           นโยบายท่ี 6  ดานการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร 
                            จัดการศึกษา 
 

1.โครงการ  บริหารจัดการงบประมาณตามความจําเปนพ้ืนฐาน 
   งบประมาณท่ีไดรับสนับสนุน  จํานวน 2,432,293.55 บาท 
 

 
ท่ี 

 
รายการ /ประเภท

รายจาย 

 
จํานวนงบประมาณ

ท่ีไดรับจัดสรร 

เบิกจาย
คาตอบแทนใชสอย

และวัสดุ/
สาธารณูปโภค 

1 คาวัสดสุํานักงาน/ จางทํา
ของ 

69,431 721,544 

2 คาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอ
ลื่น 

8,500 153,608 

3 คาซอมแซมครุภณัฑ 41,760 312,540.83 
4 คาบํารุงรักษา

เครื่องปรับอากาศ 
49,800 189,140 

5 คาจางเหมาอ่ืนๆ 88,005 1,498,994.17 
6 คาสาธารณูปโภค 44,962.55 809,626.28 
7 คาใชจายไปราชการ 69,035 472,744.61 
8 คาจางบุคลากร 1,360,800 1,399,014 
      รวมเงินท้ังสิ้น 2,432,293.55 5,557,211.89 

 
ผลการดําเนินการ 
     เชิงปริมาณ   
           เบิกจายจํานวน 5,557,211.89 บาท  การใชงบประมาณเกินกวาท่ีตั้ง
ไว ท้ังน้ีไดขอเปลี่ยนแปลงจากงบประมาณเหลือจายงบลงทุน และขออนุมัติใชจาย
จาก งบดําเนินงานท่ีเหลือจายจากโครงการท่ีดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคแลว 
 
 



๓๔ 

 

     เชิงคุณภาพ  
          ผลผลิต (Output) 
               สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร เขต 3 สามารถสงเสรมิ
สนับสนุนการจัดการศึกษาของหนวยงานในสังกัดในปงบประมาณ 2563 ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอทางราชการ   
          ผลลัพธ (Outcome) 
             สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 สามารถ     
เบิกจายเงินไดถูกตองตามระเบียบของทางราชการ ทันตามกําหนดเวลา และเปนไป
ตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
 

 
 

 

 



๓๕ 

 

2.โครงการ พัฒนาการประชาสัมพันธ สพป.สุรินทร เขต 3 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ดําเนินโครงการ
พัฒนาการประชาสัมพันธ สพป.สุรินทร เขต 3 ใชงบประมาณดําเนินโครงการ 
จํานวน ท้ังสิ้น  119,580 บาท  
วิธีการดําเนินงาน 
    1. แตงตั้งคณะทํางานประกอบดวย ผูบริหารการศึกษา และผูอํานวยการ
กลุม/หนวย ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ผูบริหาร
สถานศึกษา และครูเครือขายประชาสัมพันธในสังกัดทุกโรงเรียน เพ่ือการมีสวนรวม
และระดมความคิดเห็นท่ีหลากหลายในการผลิตสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ 
 2. ดําเนินการจัดทําทุกกิจกรรมท่ีตั้งไว 
 3. เผยแพรสื่อประชาสัมพันธ เพ่ือใหเครือขายการศึกษาท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา และหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ 
 4. ติดตาม และประเมินผลโครงการ จํานวน 2 ครั้ง/ป เพ่ือปรับปรุง 
พัฒนากิจกรรมทุกกิจกรรม 
ผลการดําเนินงาน 
       เชิงปริมาณ 
         1. ผูบริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ทุกคน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ และ
ประชาชนท่ัวไป  
              2. เครือขายประชาสัมพันธ จํานวน 23 เครือขาย 
       เชิงคุณภาพ  
        ผลผลิต (Output) 
              1. ผูบริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ประชาชน
ท่ัวไป ไดรับทราบขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวทางการศึกษาอยางเปนระบบ 
ถูกตอง รวดเร็ว ทันตอเหตุการณ 
           2 . เครือขายประชาสัมพันธ ไดรับขอมูลขาวสารท่ี ถูกตองตรงกัน        
สรางความเขมแข็ง และประสานสัมพันธอันดีตอกัน 
 



๓๖ 

 

        ผลลัพธ (Outcome) 
 1. ผูบริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ทุกคน รวมถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของ และ
ประชาชนท่ัวไป ไดรับรูขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวทางการศึกษาท่ีถูกตอง รวดเร็ว 
ทันตอเหตุการณ 
           2. เครือขายประชาสัมพันธ ทุกเครือขาย ไดรับรูขอมูลขาวสารท่ีถูกตอง
ตรงกัน และสรางความเขมแข็งและประสานสัมพันธอันดีตอกัน 
            3. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามีผลการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีสูงข้ึน และเปนท่ียอมรับตอสาธารณชน 
รูปภาพกิจกรรม 
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3. โครงการ  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานอาคารสถานท่ี  
                และการใหบริการ สพป.สุรินทร เขต 3  

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ดําเนินโครงการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานอาคารสถานท่ี และการใหบริการ สพป.
สุรินทร เขต 3 ใชงบประมาณดําเนินโครงการจํานวนท้ังสิ้น 392,220 บาท  
วิธีการดําเนินงาน 
         1. แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือประชุมวิเคราะหความจําเปนในการใชจาย
งบประมาณ 
 2. ดําเนินงานตามนโยบายเรงดวนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร เขต ๓  และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 3. ติดตามประเมินผล และรายงานผล 
ผลการดําเนินงาน 
       เชิงปริมาณ 
    บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3       
เขารวมกิจกรรมทุกคน 
       เชิงคุณภาพ 
       ผลผลิต (Output) 
       บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3      
มีการบริหารจัดการดานอาคารสถานท่ี ปรับปรุงบริบทไดอยางสะอาด เรียบรอย
สวยงาม บรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพ เอ้ือตอผูมาติดตอรับการบริการ และเกิดความ
พึงพอใจในการรับบริการ  
       ผลลัพธ (Outcome) 
 ผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกคนมี
ความพึงพอใจ ประทับใจ มีความสะดวก สบาย และปลอดภัย เมื่อมาติดตอ
ประสานงานราชการ และรับการบริการท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร เขต 3 
ปญหาอุปสรรค 
         งบประมาณ มีจํานวนจํากัด ขาดวัสดุ  อุปกรณ ท่ี เก่ียวของตอการ
ปฏิบัติงาน 



๓๘ 

 

รูปภาพกิจกรรม 
 

 
 
 
 
 

4.โครงการ ประชุมสัมมนาผูบรหิารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา ผูอํานวยการ 
               กลุม/หนวย และศึกษานิเทศก 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ดําเนินโครงการ
ประชุมสัมมนาผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา ผูอํานวยการกลุม/หนวย และ
ศึกษานิเทศก มีผู เขารวมประชุมสัมมนา ไดแก ผูบริหารการศึกษา ผูบริหาร
สถานศึกษา ผูอํานวยการกลุม/หนวยและศึกษานิเทศกในสังกัดใชงบประมาณดําเนิน
โครงการ จํานวน 36,905 บาท 
วิธีการดําเนินงาน 

 แตงตั้งคณะทํางาน 
 ประชุมคณะทํางานวางแผนการดําเนินงานตามนโยบาย 
 ดําเนินการตามโครงการ 
 ติดตาม ประเมินผล 
 สรุป รายงานผลใหผูเก่ียวของทราบ 

ผลการดําเนินงาน 
       เชิงปริมาณ 
     ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ผูอํานวยการกลุม/หนวยและ
ศึกษานิเทศกในสังกัด จํานวนท้ังสิ้น 290 คน 
       เชิงคุณภาพ 
       ผลผลิต (Output) 

     1. ผูเขารวมประชุมสัมมนา มีความรูความเขาใจในนโยบาย และ
ภารกิจการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา  

     2. การสรางความเขมแข็งของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
มีความรูดานกฎหมายท่ีเก่ียวของ สามารถนําไปขยายผลและถือปฏิบัติไดอยางจริงจัง 



๓๙ 

 

ถูกตอง  มีประสิทธิภาพ และบังเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  
        ผลลัพธ (Outcome) 
            ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ผูอํานวยการกลุม/หนวยและ
ศกึษานิเทศกในสังกัด มีความรอบรูในดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอปฏิบัติของ
ทางราชการไดอยางถูกตอง สามารถนําไปขยายผลสูการปฏิบัติไดรวดเร็ว เกิดความ
ผิดพลาดนอย 
  

รูปภาพกิจกรรม 
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5. โครงการ  พัฒนาศักยภาพรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
                ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ผูอํานวยการกลุม/หนวย และบุคลากร 
                ทางการศึกษา 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ดําเนินโครงการ
พัฒนาศักยภาพรอง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร  
เขต 3 ผูอํานวยการกลุม/หนวย และบุคลากรทางการศึกษา ใชงบประมาณ จํานวน
ท้ังสิ้น 150,000 บาท 
วิธีการดําเนินงาน                     
         แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดการประชุม 
    กําหนดวันประชุม 
         ดําเนินการจัดประชุมพัฒนาศักยภาพ รองผูอํานวยการสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ผูอํานวยการกลุม/หนวย/และบุคลากร
ทางการศึกษา 
ผลการดําเนินงาน   
       เชิงปริมาณ 

           ผูบริหารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 
ขาราชการในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ลูกจางประจํา 
ลูกจางช่ัวคราว  จํานวน 74 คน 
        เชิงคุณภาพ 

          ผลผลิต (Output) 
        1. ผูเขารวมประชุมมีความรู ความเขาใจเรื่องการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา การสรางความเขมแข็งของเขตพ้ืนท่ีการศึกษากฎหมายท่ี
เก่ียวของ สามารถนําไปขยายผล และปฏิบัติงาน 
             2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ยกระดับ
คุณภาพการปฏิบัติงานของภาครัฐใหสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 ผลลัพธ (Outcome) 
       1. ผูบริหารสํานักงาน มีความรอบรูในดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ  
ขอปฏิบัติของทางราชการไดอยางถูกตอง สามารถนําไปขยายผลสูการปฏิบัติ         
ไดรวดเร็ว เกิดความผิดพลาดนอย 



๔๑ 

 

 2. ผูเขารวมประชุมมีสวนรวมในการระดมความคิดเห็น สรางความเขาใจ
รวมกันและประสานความคิดกัน นําไปสูองคกรท่ีเขมแข็ง 
รูปภาพกิจกรรม 

 

  

 

 



๔๒ 

 

6.โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
              และแผนปฏิบัติการ ประจําป 2563 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ไดพิจารณา
คัดเลือกบุคคลเปนคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ.2563  พรอม
จัดเตรียมขอมลูเพ่ือนําลงบรรจุในแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ.2563 ไดจดักิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็น และขอเสนอแนะตาง ๆ การประชุม
คณะกรรมการกลั่นกรองแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การประชุมคณะกรรมการ
จัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ.2563 ใชเงิน
งบประมาณ จํานวนท้ังสิ้น 309,060 บาท  
ผลการดําเนินงาน 
        เชิงปริมาณ 
           1. เอกสารแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563-2565   
            2. เอกสารแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
        เชิงคุณภาพ 

 ผลผลิต (Output)   
  สํ า นั ก งาน เข ต พ้ื น ท่ี ก ารศึ ก ษ าป ระถม ศึ กษ าสุ ริ น ท ร   เขต  3                  
มีกระบวนการพัฒนาการวางแผน การบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางมี
ประสิทธิภาพ และใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาไดสอดคลองกับความ
ตองการของพ้ืนท่ีและนโยบายของหนวยเหนืออยางมีประสิทธิภาพ  รวมท้ัง
สถานศึกษาในสังกัด ไดใชเปนกรอบและแนวทางในการบริหารจัดการใหเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน  สงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในทุกระดับตอไป 
             ผลลัพธ (Outcome)  
           ทุกหนวยงานในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร 
เขต 3 มีการปฏิบัติงานตามแผนท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหผูเรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ปญหาและอุปสรรค - 
 
 
 



๔๓ 

 

ขอเสนอแนะ   
 1. ควรจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทุกป   
           2. ควรเพ่ิมระยะเวลาการประชุมมากข้ึน 
 

รูปภาพกจิกรรม 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔๔ 

 

7. โครงการ ประชมุชี้แจง การหักเงินเดือน คาจาง เพ่ือเปนไปตามคําพิพากษา 
               ของศาลปกครองกลางสําหรับขาราชการ ลูกจาง สังกัด สํานักงาน 
               เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ดําเนินโครงการ
ประชุมช้ีแจงการหักเงินเดือน คาจาง เพ่ือเปนไปตามคําพิพากษาของศาลปกครอง
กลาง สําหรับขาราชการ ลูกจาง โดยใชงบประมาณดําเนินโครงการท้ังสิ้น 69,035 
บาท 
ผลการดําเนินการ 
       เชิงปริมาณ  
         ผูเขาประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ ขาราชการ และลูกจางประจําในสังกัด
จํานวน  2,919 คน และบุคลากรกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทรเขต 3 จํานวน 9 คน รวมท้ังสิ้น 2,928  คน 
       เชิงคุณภาพ  
 ผลผลิต (Output)   
        ขาราชการและลูกจางประจําในสังกัดรับทราบหลักเกณฑตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการหักเงินเดือนเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการเพ่ือชําระ
หน้ีเงินกูใหแกสวัสดิการภายในสวนราชการและสหกรณ พ.ศ.2551 
 ผลลัพธ (Outcome)   
              สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ปฏิบัติการหัก
เงินเดือนขาราชการ และลูกจาง บํานาญ เปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา
ดวยการหักเงินเดือนเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการเพ่ือชําระหน้ีเงินกูใหแกสวัสดิการ
ภายในสวนราชการและสหกรณ พ.ศ.2551  คงเหลือ รอยละ 30  ทุกราย 
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8. โครงการ  คัดเลือกลูกจางตําแหนงลูกจางชั่วคราว 

   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ดําเนินโครงการ
พัฒนาลูกจางช่ัวคราวตําแหนงเจาหนาท่ีธุรการโรงเรียนท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียน 
จํานวน 233 คน เพ่ือพัฒนาความรู ความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีในสถานศึกษา 
ทําใหโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนท่ีสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนสูงข้ึน โดยใชเงินงบประมาณ  150,000  บาท มีวิธีการดําเนินการ ดังน้ี 
   1. ประชุมหารือวางแผนและแนวทางการดําเนินงาน 
  2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 
   3. ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
   4. สํารวจรายช่ือผูเขารวมโครงการพัฒนา 
   5. ประชุมอบรมพัฒนา 
   6. ประเมินผลโครงการ 
    7. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน 
         สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ไดบุคลากรท่ีมี
ความรู ความสามารถ ในการปฏิบัติหนาท่ีใน
สถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
ปญหาอุปสรรค -ไมม ี
ขอเสนอแนะ 
   หนวยงานควรใหการสงเสริม
สนับสนุนบุคลากรใหไดเขารับการฝกอบรม 
หลักสูตรท่ีตนเองปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง 
และตองมีการประเมินติดตามผลหรือนํามา
เปนสวนหน่ึงของการพิจารณาประสิทธิภาพ
การทํางานของบุคลากรดวย 
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9. โครงการ  ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาท่ีม ี
                ประสิทธิภาพและประสานเชื่อมโยงเครือขายความรวมมือในการ 
                ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ดําเนินโครงการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ และ
ประสานเช่ือมโยงเครือขายความรวมมือในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล    
ใชงบประมาณดําเนินโครงการ จํานวน  50,745  บาท  
วิธีการดําเนินงาน 
        1. การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

      2. การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เพ่ือจัดทําแผนการนิเทศ และแผนปฏิบัติ
การนิเทศ และเครื่องมือในการนิเทศติดตาม 
           3. การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา  
              4. สรุปผล วิเคราะหขอมูล รายงานผลการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน 
       เชิงปริมาณ 
          1. มีการประชุมคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการฯ จํานวน  3  ครั้ง 
  2. สถานศึกษาในสังกัดทุกแหง ไดรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา อยางนอยภาคเรียนละ  2  ครั้ง 
      เชิงคุณภาพ  
         ผลผลิต (Output)   
   1. มีแผนปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษา 
 2. สถานศึกษา  ผูบริหารสถานศึกษา  ครูผูสอนและบุคลาการทาง
การศึกษาไดรับการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน การบริหารงาน 4 ฝาย   
 3. จัดทําขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ เพ่ือการวางแผนพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา 
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          ผลลัพธ (Outcome)  
 1. สถานศึกษาไดรับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล      
การจัดการศึกษา 
  2. มีเครือขายความรวมมือในการนิเทศ ติดตาม และนําผลการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล มาวิเคราะห วิจัย และจดัทํารายงานผลการนิเทศ 
   3. ไดจัดทํารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ปญหาอุปสรรค 
 1. การดําเนินงานไมเปนไปตามแผนปฏิบัติการนิเทศ  
 2. เครื่องมือนิเทศ ไมครอบคลมุทุกตัวช้ีวัดตามนโยบาย และมาตรฐาน
เขตพ้ืนท่ี 
   3. การนิเทศ กํากับ  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลไมเปนไปตาม
กําหนด 
ขอเสนอแนะ 
 1. ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการนิเทศ 
 2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ใหครอบคลุมทุกกลุมงานและ      
ตรงตามตัวช้ีวัด และมาตรฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
              3. ดําเนินงานตามปฏทิินท่ีกําหนด 
รูปภาพกจิกรรม 
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10. โครงการ  ตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ไดดําเนิน
โครงการตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจําป งบประมาณ พ.ศ.2563                
ใชงบประมาณดําเนินโครงการ จํานวนท้ังสิ้น 38,400 บาท 

วิธีการดําเนินงาน  
             1. ตรวจสอบภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  จํานวน 3 ประเด็น 
ไดแก ตรวจสอบการเงินบัญชีและรายงานทางการเงินในระบบ GFMIS ใบสําคัญและ
หลักฐานการจาย การจัดซื้อจัดจาง และการใชจายสาธารณูปโภคตามมาตรการแกไข
ปญหาหน้ีคาสาธารณูปโภคคางชําระ  
              2. ตรวจสอบภายในสถานศึกษา จํานวน 40 แหง จํานวน 2 ประเด็น 
ไดแก การเงิน การบัญชี และเงินโครงการอาหารกลางวัน       
              3. ติดตามผลการตรวจสอบภายในสถานศึกษาประจําปงบประมาณ 
2562 จํานวน 40 แหง   
ผลการดําเนินงาน  
     เชิงปริมาณ   
        1. ตรวจสอบภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร 
เขต 3 โดยตรวจสอบ 4 ประเด็นดังตอไปน้ี  
                 1.1 การเงิน บัญชี และรายงานทางการเงินในระบบ GFMIS  
      1.2 ใบสําคัญและหลักฐานการจาย 
                1.3 การจัดซื้อจัดจาง 
 1.4  การใชจ ายสาธารณูปโภคตามมาตรการแกไขปญหาหน้ี                
คาสาธารณูปโภคคางชําระ 
 2. ตรวจสอบภายในสถานศึกษา จํานวน 40 แหง โดยตรวจสอบ         
2 ประเด็น ดังตอไปน้ี  
            2.1 การเงิน และการบัญชี  
            2.2 โครงการอาหารกลางวัน 
 3. ติดตามผลการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ 
2562 จํานวน 40 แหง 
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เชิงคุณภาพ 
      ผลผลิต (Output)  
  1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3  
มีการปฏิบัติงานระบบ GFMIS และเงินทดรองราชการท่ีมีประสิทธิภาพ มีระบบ
ควบคุมการเบิกจายเงินคาเชาบาน ใบสําคัญและหลักฐานการจายมีความครบถวน 
ถูกตอง และเบิกจายเงินเปนไปตามระเบียบ หลักเกณฑ หนังสือสั่งการท่ีกําหนด 
     2. สถานศึกษา มีความรู ความเขาใจข้ันตอน แนวทางการปฏิบัติมาก
ยิ่งข้ึน ปฏิบัติงานดานการเงิน และการบัญชี ไดถูกตอง ครบถวนมากยิ่งข้ึนและเปนไป
ตามระเบียบกําหนด 
  3. กรณีติดตามผลการตรวจสอบ ชวยใหสถานศึกษาปฏิบัติงานเปน
ปจจุบัน และถูกตองมากยิ่งข้ึน 
       ผลลัพธ  (Outcome) 
     1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา การควบคุมการเบิกจายเงินมีความรัดกุม 
ขอมูลมีความนาเช่ือถือมากยิ่งข้ึน 
             2. การปฏิบัติงานสถานศึกษา สามารถนําแนวปฏิบัติงานไปใชในการ
ปฏิบัติงานได อยางเปนระบบ สามารถลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานการปฏิบัติงาน
มีความรวดเร็วและมีความถูกตองมากยิ่งข้ึน        

รูปภาพกจิกรรม 

 
 

    



๕๐ 
 

  ส่วนท่ี 4 
 

   สรุปผลการด าเนินงานและผลแห่งความส าเร็จ 
 

ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสรุินทร์ เขต 3  

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ITA) 
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้บูรณำกำรควำมร่วมมือกับ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ พัฒนำระบบ
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) เพื่อมุ่งหวังให้เกิดกำรบริหำรงำนที่โปร่งใสและ
เป็นธรรมในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มุ่งเน้นสร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริตเพื่อ
ยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำร และปฏิรูปกระบวนกำรป้องกัน
กำรทุจริตทั้งระบบให้มีมำตรฐำนสำกล โดยในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 นี้ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้ด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส   
ในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำออนไลน์ จ ำนวน 225 เขต ส ำนักงำน
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3 ได้ผลคะแนนประเมิน  80.07  ระดับ B 
 

ผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 
 

 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3 มีผลกำรด ำเนินงำน
ตำมตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2563  มีผลกำรด ำเนินงำนตำมระดับคุณภำพ รวม  6 นโยบำย  
จ ำนวน  14 ตัว ช้ีวัด  คะแนนเฉลี่ ย  4 .06 ระดับคุณภาพ  ดีมาก   และมีผล            
กำรด ำเนินงำนเทียบค่ำเป้ำหมำยตัวช้ีวัด  จ ำนวน 3 ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน           
บรรลุ  ค่าเป้าหมายทุกตัวชี้วัด 
 



๕๑ 
 
ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (พ.ศ.2560) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

 
 

 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3 มีผลกำรติดตำม
และประเมินกำรบริหำรและจัดกำรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำตำมมำตรฐำน
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (พ.ศ.2560) ปีงบประมำณ พ.ศ.2563  คะแนนภำพรวม  
3 มำตรฐำน 14 ตัวบ่งช้ี คะแนนระดับคุณภาพ 4 ระดับคุณภาพ 4 

 
ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3 ได้ด ำเนินกำร
พัฒนำนักเรียนทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษำปีที่ 6 ในระดับ
ปฐมวัยได้เสริมสร้ำงและประเมินพัฒนำกำรของนักเรียนทั้ง 4 ด้ำน ระดับประถมศึกษำ
และมัธยมศึกษำได้พัฒนำนักเรียนตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยจัดกิจกรรมกำร
เรียนกำรสอนและซ่อมเสริมผู้เรียนดว้ยวิธีกำรที่หลำกหลำยและได้จัดให้มีกำรทดสอบและ
ประเมินคุณภำพนักเรียน ประกอบด้วยกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน 
(O-NET)ในช้ันประถมศึกษำปีที่  6  ช้ันมัธยมศึกษำปีที่  3  ช้ันมัธยมศึกษำปีที่  6            
(ทวิศึกษำ)กำรประเมินคุณภำพนักเรียนระดับชำติ (NT) ในช้ันประถมศึกษำปีท่ี 3 เป็นต้น 
                        ผลการพัฒนานักเรียนปฐมวัย ปีการศึกษา 2562  
                               (ข้อมูล ณ วันที่  31  มีนาคม 2563) 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3 ได้ด ำเนินโครงกำร
พัฒนำหลักสูตร  โดยได้ด ำเนินกำรจัดอบรมครูในกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัย 
ได้ศึกษำมำตรฐำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 
2560 และแนวทำงกำรจัดกิจกรรมตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย  โรงเรียนได้ก ำหนด
ตัวบ่งช้ีและสภำพที่พึงประสงค์เพิ่มเติม ตำมอัตลักษณ์   เอกลักษณ์  และบริบทของ
โรงเรียนชุมชน ของโรงเรียน และได้ก ำหนดหน่วยกำรจัดประสบกำรณ์ โดยได้บูรณำกำร
หลักสูตรท้องถิ่น หลักสูตรต้ำนทุจริต โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย กำร
จัดกิจกรรมตำมแนวคิดไฮสโคป  กำรจัดกิจกรรมตำมแนวคิดมอนเตส -ซอรี บริบท
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  กำรจัดกิจกรรมวิทยำกำรค ำนวณ เป็นต้น  
ซึ่ง ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3 ได้ด ำเนินกำรออกนิเทศ
ติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระดับปฐมวัยเป็นระยะอย่ำงต่อเนื่อง และรำยงำนผล 



๕๒ 
 
กำรจัดกิจกรรมตำมหลักสูตรเป็นระยะๆ ได้ส่งเสริมครูปฐมวัย  เข้ำร่วมแข่งขันผลงำน 
Best Practices ในระดับต่ำงๆ จำกกำรสร้ำงนวัตกรรมกำรสอน ในช้ันเรียนอย่ำงต่อเนื่อง  
โรงเรียนได้ด ำเนินกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยและรำยงำนกลับมำ และทำง
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3 ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
Best Practices ระดับปฐมวัย และรำยงำนผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560  ส่งต่อไปยังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน 
        นักเรียนปฐมวัยในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ 
เขต 3 (อนุบำล 3) มีจ ำนวน  5,174 คน มีผลกำรประเมินพัฒนำกำรของเด็กปฐมวัย  
ในภำพรวมอยู่ในระดับ 3 โดยแยกเป็นรำยด้ำน ได้แก่ ด้ำนร่ำงกำย คิดเป็นร้อยละ 
96.64 ด้ำนอำรมณ์และจิตใจ คิดเป็นร้อยละ 97.12  ด้ำนสังคม  คิดเป็นร้อยละ 
97.08  และด้ำนสติปัญญำ คิดเป็นร้อยละ 90.07 
 
               ผลการพัฒนานักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้านสุขภาวะ 
 

     ผู้เรียนทุกคนมีศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำวะของตนเองให้มีสุขภำวะที่ดี 
สำมำรถด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุขท้ังด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ 
            ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3 มีผู้เรียนในระดับ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทั้งหมด จ ำนวน 39, 883 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ส.ค. 2563)  
ได้ตระหนักถึงกำรพัฒนำผู้เรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้เป็นคนดี  คนเก่ง  และมี
ควำมสุข  สำมำรถพัฒนำตนเองได้เต็มตำมศักยภำพ  ในกำรจะพัฒนำศักยภำพของ
ผู้เรียนในด้ำนต่ำงๆ  กำรพัฒนำสุขภำพกำยและสุขภำพจิตของผู้เรียนก็ส ำคัญ  และได้
ส่งเสริมให้โรงเรียนด ำเนินงำนภำยใต้โครงกำรโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ โครงกำรอำหำร
กลำงวัน โครงกำรเกษตรเพื่ออำหำรกลำงวัน กำรแข่งขันกีฬำสีภำยใน และภำยนอก
โรงเรียน กำรด ำเนินชีวิตตำมหลักปรชัญำเศรษฐกิจพอเพียง กำรส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรม
ในโรงเรียน  ส่งเสริมกิจกรรมประชำธิปไตยในโรงเรียน  โครงกำรโรงเรียนปลอดขยะ  
 
 
 



๕๓ 
 
โครงกำรโรงเรียนสีขำว  โดยร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกิจกรรมและ
ประเมินพัฒนำกำรด้ำนสุขภำพกำยสุขภำพจิตอย่ำงต่อเนื่อง  ดังนี ้
        แต่ งตั้ งคณะกรรมกำรเพื่ อนิ เทศติดตำมให้กำรสนับสนุนและให้
ข้อเสนอแนะกำรด ำเนินงำนโครงกำรอำหำรกลำงวัน และโครงกำรอำหำรเสริม (นม) 
โรงเรียน  
            แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อนิเทศติดตำม สนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะ  
กำรเฝ้ำระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหำสุขภำพจิตเด็กและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน        
อันเนื่องมำจำกผลกระทบของสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรน่ำ  2019    
(COVID-19) 
        สนับสนุนให้มีกำรจัดกำรเรยีนรูบู้รณำกำรควำมรู้เกี่ยวกับกำรดูแลสุขภำวะ
กับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆ โดยเฉพำะในสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 
2019 (COVID-19) 
               มีกำรประเมิน น้ ำหนัก  ส่วนสูง และสมรรถภำพทำงกำยตำมหลักสูตร
กำรจัดกำรศึกษำ 
            กำรน ำโปรแกรม Thai school lunch  มำใช้จัดเมนูอำหำรกลำงวัน
นักเรียน ทุกโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้รับประทำนครบทั้งปริมำณ คุณภำพ และ
สำรอำหำรครบ 5 หมู่ แก้ปัญหำทุกโภชนำกำร อ้วน ผอม เตี้ย 
              มีกำรนิเทศ ติดตำม  และประเมินผลกำรจัดกำรโครงกำรอำหำรกลำงวัน
อย่ำงต่อเนื่อง 
               ผลกำรประเมินสุขภำพกำยและสุขภำพจิตของผู้เรียนระดับกำรศึกษำ       
ขั้นพื้นฐำนที่มีผลกำรประเมินตำมเกณฑ์มำตรฐำน จ ำแนกรำยด้ำน ดังนี้  ด้ำนน้ ำหนัก   
จ ำนวนนักเรียน  29,702  คน  คิดเป็นร้อยละ 74.47   ด้ำนส่วนสูง   จ ำนวนนักเรียน 
32,447 คน คิดเป็นร้อยละ 81.36  ด้ำนสมรรถภำพ  จ ำนวนนักเรียน 35,370     
คิดเป็นร้อยละ 88.68   ด้ำนสุขภำพจิต จ ำนวนนักเรียน 36,413  คิดเป็นร้อยละ 
91.30 
     โรงเรียนที่ด ำเนินโครงกำรด้ำนส่งเสริมสุขภำพนักเรียนและสำมำรถเป็น
ต้นแบบให้แก่โรงเรียนอื่น ๆได้ ได้แก่ 
              1. โรงเรียนบ้ำนโนนทอง อ.กำบเชิง โรงเรียนต้นแบบอำหำรกลำงวัน  
              2. โรงเรียนบ้ำนโคกจ ำเริญ อ.ปรำสำท โรงเรียนต้นแบบอำหำรกลำงวัน 
โรงเรียนส่งเสริมสุขภำพระดับเพชร โรงเรียนเด็กไทยสุขภำพดี  โรงเรียนเด็กไทยแก้วใส  



๕๔ 
 
                       3. โรงเรียนบ้ำนหนองเหล็ก (กองทัพบกอุปถัมภ์) อ.บัวเชด โรงเรียน
เด็กไทยแก้วใส 
                      4  โรงเรียนบ้ำนโชคนำสำม  อ.ปรำสำท โรงเรียนรอบรู้สุขภำพ 
 

 
                ผลการทดสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  O-NET  
                                            ปีการศึกษา 2562 

 

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ 6  
 

ที ่ ระดับ จ านวน  
เข้าสอบ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

1. ระดับประเทศ 692,721 49.07 32.90 35.55 34.42 
2. ระดับสังกัด 433,365 54.61 31.60 34.30 35.47 
3. ระดับจังหวัด 12,106 51.24 35.20 36.73 37.38 
4. ระดับเขตพื้นที่

กำรศึกษำ 
4,674 47.86 32.33 34.01 28.71 

 

กราฟ  : แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรยีน (O-NET)  
           ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕60-๒๕๖2 ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ 6  
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๕๕ 
 

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562 

 

ที่ อ าเภอ 
จ านวน รำยวิชำ รวม 
นักเรียน ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ 

 

  

ระดับประเทศ 665,495 55.14 26.73 30.07 33.25 36.30 
ระดับ
กระทรวงศึกษำธิกำร 

598,134 55.63 27.19 30.25 33.69 36.69 

ระดับสังกัด 486,937 55.91 26.98 30.22 32.98 36.52 

ระดับเขตพื้นที่ 1,686 51.75 22.28 28.94 27.93 32.73 
 

กราฟ : แสดงผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ปีการศึกษา 2562 
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๕๖ 
 
ตาราง :  เปรียบเทียบแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ของนักเรียน 
           ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕60-๒๕๖2        
    

กลุ่มสำระ มัธยมศึกษำปีที่ ๓ 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖2 ค่ำเฉลี่ย ๓ ป ี

ภำษำไทย ๔๓.๖๘ ๔๙.๙๐ 51.75 48.44 
คณิตศำสตร์ ๒๐.๗๐ ๒๕.๕๘ 22.28 22.85 
วิทยำศำสตร์ ๒๙.๗๙ ๓๔.๔๕ 28.94 31.06 
ภำษำอังกฤษ ๒๖.๖๗ ๒๕.๙๑ 27.93 26.83 
เฉลี่ยทุกกลุ่มสำระ ๓๐.๒๑ ๓๓.๙๖ 32.73 32.30 
ที่มำ : รำยงำนผลทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 
        ปีกำรศึกษำ ๒๕๖2  ของ สทศ. 
 

กราฟ  :  เปรียบเทียบแสดงผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ของนักเรียนใน 
           ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕๖2  
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๕๗ 
 
ตาราง : แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา 
          ปีที่ 6 (ทวิศึกษา) ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕62        
 
 

ผลกำร
ประเมิน 
ระดับ 

รำยวิชำ 
 

ภำษำไทย 
 

คณิตศำสตร ์
 

วิทยำศำสตร ์
 

อังกฤษ 
สังคมศึกษำ 
ศำสนำและ
วัฒนธรรม 

ระดับประเทศ 42.21 25.41 29.20 29.20 35.70 
ระดับเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ 

37.11 16.94 25.65 22.22 32.40 

 
กราฟ : แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา 
          ปีที่ 6 (ทวิศึกษา) ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕62 
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๕๘ 
 
 
ตาราง :  เปรียบเทียบแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ของนักเรียน 
           ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕๖2   
       

 

กลุ่มสำระ มัธยมศึกษำปีท่ี ๖ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖2 
ค่ำเฉลี่ย 
 ๓ ปี 

ภำษำไทย ๓๙.๘๗ ๓๔.๒๑ 37.11 37.06 
คณิตศำสตร ์ ๑๕.๑๓ ๑๙.๔๖ 16.94 17.18 
วิทยำศำสตร ์ ๒๔.๓๐ ๒๕.๑๐ 25.65 25.02 
ภำษำอังกฤษ ๑๙.๖๗ ๒๙.๐๙ 22.22 23.66 
สังคมศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม 

๓๐.๖๘ ๒๒.๑๗ 32.40 28.42 

เฉลี่ยทุกกลุม่สำระ ๒๕.๙๓ ๒๖.๐๑ 26.86 26.27 

ที่มำ : รำยงำนผลทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)  
        ปีกำรศึกษำ ๒๕๖2 ของ สทศ. 
 

กราฟ :  เปรียบเทียบแสดงผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ของนักเรียน 
          ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕60-๒๕๖2         
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วิธีการด าเนินงานยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัด 

              ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3  ได้ก ำหนดแนวทำง
ในกำรด ำเนินงำนยกระดับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนดังน้ี   
               1. วิเครำะห์ผลกำรสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน เพื่อหำจุดเด่น  จุดด้อย จุดที่
พัฒนำในแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้    ตำมมำตรฐำนตัวช้ีวัด 
               2. จัดท ำโครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในระดับเขตพื้นที่     
ระดับอ ำเภอ ระดับเครือข่ำยจัดกำรศึกษำ และระดับโรงเรียน 
               3. จัดท ำบันทึกข้อตกลงในกำรพัฒนำและยกระดับผลสัมฤทธิ์ และผลกำร
ทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำนให้สูงขึ้นอย่ำงน้อยร้อยละ 3  ระหว่ำงวันที่ 
18-20 พฤษภำคม 2562 
              4. นิเทศ ก ำกับ ติดตำม ให้ค ำปรึกษำในระดับเครือข่ำยจัดกำรศึกษำ เพื่อกำร
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน 
ตลอดปีกำรศึกษำ เดือนละ 1 ครั้ง  
             5. จัดสอบ Pre-O-NET เพื่อดูพัฒนำกำรของนักเรียน จ ำนวน 2 ครั้ง      
(ครั้งท่ี 1 วันท่ี  17  ธันวำคม 2562  ครั้งท่ี 2 วันท่ี 18 มกรำคม 2563)   
               6. วิเครำะห์ผลกำรสอบ Pre-O-Net หำจุดบกพร่องเพื่อแก้ไข ส่งเสริม  และ
พัฒนำกำรเสริมทักษะ ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ให้กับนักเรียนเรียนเพิ่มขึ้น (หลังสอบ       
Pre-o-net ทั้ง 2 ครั้ง) 

การส่งเสริมสนับสนุนครูผู้สอน 
             ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3  ได้ก ำหนด
แนวทำงในกำรด ำเนินงำนยกระดับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนดังน้ี   
                1. วิเครำะห์ผลกำรสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน เพื่อหำจุดเด่น  จุดด้อย จุดที่
พัฒนำในแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำน ตัวช้ีวัด 
                2. จัดท ำโครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในระดับ เขตพื้นที่ฯ  
ระดับอ ำเภอ ระดับเครือข่ำยจัดกำรศึกษำ และระดับโรงเรียน 
                3. จัดท ำบันทึกข้อตกลงในกำรพัฒนำและยกระดับผลสัมฤทธิ์ และผลกำร
ทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำนให้สูงขึ้นอย่ำงน้อยร้อยละ 3  วันที่ 18 -20 
พฤษภำคม 2562 



๖๐ 
 
                4. นิเทศ ก ำกับ ติดตำม ให้ค ำปรึกษำในระดับเครือข่ำยจัดกำรศึกษำ     
เพื่อกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ         
ขั้นพื้นฐำน ตลอดปีกำรศึกษำ เดือนละ 1 ครั้ง  
                5. จัดสอบ Pre-O-NET เพื่อดูพัฒนำกำรของนักเรียน จ ำนวน 2 ครั้ง   
(ครั้งท่ี 1 วันท่ี  17  ธันวำคม 2562   ครั้งท่ี 2  วันท่ี 18 มกรำคม 2563)   
                6. วิเครำะห์ผลกำรสอบ Pre-O-Net หำจุดบกพร่องเพื่อแก้ไข ส่งเสริม  
และพัฒนำกำรเสริมทักษะ ควำมรู้  ควำมเข้ำใจ ให้กับนักเรียนเรียนเพิ่มขึ้น (หลังสอบ 
Pre-o-net ทั้ง 2 ครั้ง) 

การเตรียมความพร้อมผู้เรียน 
 1. ประชุมช้ีแจง สร้ำงควำมเข้ำใจและสร้ำงควำมตระหนัก ในกำรตั้งใจ      
ท ำข้อสอบวัดผลทำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนระดับชำติโรงเรียนทุกโรงเรียนเป็นผู้ด ำเนินกำร 
           2. จัดสอบ Pre-O-NET ให้นักเรียนได้สอบเสมือนสถำนกำรณ์จริง จ ำนวน    
2 ครั้ง (ครั้งท่ี 1 วันท่ี 15 ธันวำคม 2561  ครั้งท่ี 2  วันท่ี 18 มกรำคม 2563)    
           3. โรงเรียนวิเครำะห์ผลกำรสอบ Pre-O-NETนักเรียนรำยบุคคล   
              4. โรงเรียนและเครือข่ำยจัดกำรศึกษำ จัดกิจกรรมเสริมทักษะ  ควำมรู้   
ควำมเข้ำใจ ในเนื้อหำกำรเรียน ตำม Test Blueprint  

ผลการด าเนินงาน 
            1. สถำนศึกษำมีผู้เรียนในระดับช้ัน ป.๖ มีผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ 
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน  (O-NET)  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒  มีผลกำรประเมินสูงกว่ำระดับชำติ 
จ ำนวน  ๑๐๑  โรง  คิดเป็นร้อยละ  ๔๓.๓5 มีผลกำรประเมินต่ ำกว่ำระดับชำติ  จ ำนวน  
๑๓๒  โรง คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๖๕ 
  2. สถำนศึกษำมีผู้เรียนในระดับช้ัน ม.๓  มีผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ 
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒  มีผลกำรประเมินสูงกว่ำระดับชำติ 
จ ำนวน  6 โรง  คิดเป็นร้อยละ  ๗.๔1  มีผลกำรประเมินต่ ำกว่ำระดับชำติ  จ ำนวน     
๗๕ โรง คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๕๙ 

ปัญหาและอุปสรรค 
             1. โรงเรียนไม่น ำผลกำรรำยงำนกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ        
ขั้นพื้นฐำนท้ัง  5  ฉบับมำวิเครำะห์เพื่อหำจุดบกพร่องและหำแนวทำงแก้ไข  
         2. กำรสื่อสำรกำรสร้ำงควำมเข้ำใจกับครูผู้สอนและผู้ เกี่ยวข้องกับกำรสอบ   
O-NET ยังไม่เป็นรูปธรรมและยังประสบผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย  



๖๑ 
 
                3. โรงเรียนไม่มีครูตรงตำมวิชำเอก 4 วิชำหลัก (ภำษำไทย,คณิตศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์,ภำษำอังกฤษ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



๖๒ 
 

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT)  

ปีการศึกษา ๒๕๖2 
 

ตาราง  : แสดงผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นักเรียน 
           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา ๒๕๖2  จ าแนกตามความสามารถ  
 
 

 
      ด้าน 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามสงักัด 
เขตพื้นท่ี จังหวัด ศึกษำธิกำร

ภำค 
สังกัด ประเทศ 

คณิตศาสตร์ 51.28 52.93 47.79 45.64 44.94 
ภาษาไทย 49.40 51.41 47.43 46.00 46.46 
รวม 2 ด้าน 50.34 52.17 47.61 45.82 45.10 
 

ที่มำ : สรุปผลกำรประเมินคณุภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพผู้เรียน  
        (NT) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖2 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต ๓ 
 

 

กราฟ  : แสดงการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของนักเรียน  
           ประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ปีการศึกษา 2562 
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๖๓ 
 

ตาราง  : แสดงผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
                 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 (NT) ปีการศึกษา ๒๕๖1 –  
                  2๕๖2 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้ ปีการศึกษา 
๒๕๖1 

ปีการศึกษา 
๒๕๖2 

ผลต่างคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 

ด้านคณิตศาสตร์ ๕๕.๓๔     51.28  -4.06 
ด้านภาษาไทย ๕๑.๕๗       49.40 -2.17 

รวม 53.45       50.34 -3.11 
ที่มำ:สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพผู้เรยีน (NT) 
ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖1 – 2562  
 

 

 

กราฟ  : แสดงผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
          ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 (NT) ปีการศึกษา 2561  
          และปีการศึกษา 2562 
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๖๔ 
 
ผลการด าเนินงาน 
 1. สถำนศึกษำมีผู้เรียนในระดับช้ัน ป.๓  มีผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน 
(NT) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ มีผลกำรประเมินสูงกว่ำระดับชำติ จ ำนวน  ๑๖๒  โรง  คิดเป็น
ร้อยละ ๖๙.๕3 มีผลกำรประเมินต่ ำกว่ำระดับชำติ  จ ำนวน  ๗๑  โรง  คิดเป็นร้อยละ 
๓๐.๔๗ 
 2. นักเรียนได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ ด้ำนคณิตศำสตร์  จำกผลกำรประเมิน
ควำมสำมำรถผู้เรียนข้ันพ้ืนฐำน (NT) ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒  จ ำนวน  ๘  คน  

ปัญหาและอุปสรรค 
         1. โรงเรียนไม่น ำผลกำรรำยงำนกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ        
ขั้นพื้นฐำนท้ัง 5 ฉบับมำวิเครำะห์เพื่อหำจุดบกพร่อง และหำแนวทำงแก้ไข  
            2. กำรสื่อสำรกำรสร้ำงควำมเข้ำใจกับครูผูส้อนและผูเ้กี่ยวข้องกับกำรสอบ O-
NETยังไม่เป็นรูปธรรม และยังไม่ประสบผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย  
   3. โรงเรียนไม่มีครูตรงตำมวิชำเอก 4 วิชำหลัก (ภำษำไทย ,คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์, ภำษำอังกฤษ) 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
             1. ควรมีกำรส่งเสริมสนับสนุนสื่อ และกำรใช้สื่อท่ีหลำกหลำย 
 ๒. ควรมีกำรสนับสนุนงบประมำณในกำรเข้ำร่วมแข่งขันทำงคณิตศำสตร์ 
  ๓. ส่งเสริมพัฒนำศักยภำพครูผู้สอนคณิตศำสตร์อย่ำงต่อเนื่อง 
  ๔. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
  ๕. ยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนคณิตศำสตร์ที่ประสบผลส ำเร็จ เพื่อสร้ำงขวัญ
และก ำลังใจในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 
 

ข้อมูลอัตราการเข้าเรียน ในปีการศึกษา 2563 
 
 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3 มีข้อมูลประชำกร
เด็กวัยเรียนที่เกิดปี พ.ศ.2556 ท้ังหมด 5,824  คน เข้ำเรียนระดับช้ันประถมศึกษำปีที่ 
1  จ ำนวน   5,824  คน คิดเป็นเข้ำเรียนครบ 100% 

วิธีการด าเนินงาน 
               1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ เพื่อก ำหนด
แนวทำงรณรงค์ให้เด็กท่ีอยู่ในเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับได้เข้ำเรียนครบทุกคน 
               2. จัดท ำนโยบำยและแนวปฏิบัติกำรรับนักเรียน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3 โดยขอควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
ศึกษำธิกำรจังหวัด จัดส่งแนวปฏิบัติในกำรรับนักเรียนให้โรงเรียนในสังกัดถือปฏิบัติและ
ด ำเนินกำรตำมนโยบำยและรับสมัครนักเรียนเข้ำเรียนในแต่ละระดับช้ัน ตำมปฏิทินกำร
รับสมัครของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
               3. จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ก ำหนดกำรรับสมัครนักเรียนเข้ำเรียนทุก
ระดับ ช้ัน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 มอบให้สถำนศึกษำแต่ละอ ำเภอไปติดตั้ ง
ประชำสัมพันธ์ในเขตชุมชน 
               4. จัดท ำแผ่นพับประชำสัมพันธ์กำรรับนักเรียน แจ้งในที่ประชุมก ำนัน 
ผู้ใหญ่บ้ำน เพื่อประชำสัมพันธ์แจ้งให้ผู้ปกครองทรำบและส่งเด็กเข้ำเรียนตำมก ำหนด 
               5. แจ้งให้โรงเรียนติดตำมนักเรียนที่จบช้ันประถมศึกษำปีที่ 6 ให้ได้รับ
กำรศึกษำจนจบกำรศึกษำภำคบังคับ 
               6. มีศูนย์เฉพำะกิจช่วยเหลือนักเรยีนในทุกเครือข่ำย เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่
ประสบปัญหำด้ำนต่ำง ๆ  เพื่อให้นักเรียนสำมำรถเรียนจนจบกำรศึกษำภำคบังคับ 
               7. จัดหำทุนกำรศึกษำและสร้ำงบ้ำนให้นักเรียนที่ประสบปัญหำด้ำนที่อยู่
อำศัย 

ขบวนการรับนักเรียน 
             1. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3  ด ำเนินกำร
ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำมีระบบฐำนข้อมูลประชำกรวัยเรียน 
             2. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ จำกส ำนักทะเบียนรำษฎร์ทุกอ ำเภอในเขต
บริกำร จ ำนวน 6 อ ำเภอ คือ อ ำเภอปรำสำท   อ ำเภอกำบเชิง  อ ำเภอสังขะ   



๖๖ 
 
อ ำเภอบัวเชด อ ำเภอศรีณรงค์ และอ ำเภอพนมดงรัก เพื่อขอข้อมูลประชำกรเด็กเกิด  
ปี พ.ศ. 2556 
               3. แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบพิมพ์และตรวจสอบรำยช่ือเด็กตำมเขต
บริกำรของโรงเรียน เพื่อส่งให้โรงเรียนตรวจสอบ 
               4. แจ้งโรงเรียนตรวจสอบรำยช่ือเด็กที่จะเข้ำเรียนในปีกำรศึกษำ 2563 
และรำยงำนผลกำรตรวจสอบให้ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3 
ทรำบ ทำงระบบรับส่งหนังสือรำชกำร my office และทำงอีเมล์ 
              5. ก ำกับ ติดตำมและให้ควำมช่วยเหลือ แก้ปัญหำเด็กพิกำรหรือเด็กที่ไม่เข้ำ
เรียน ให้สำมำรถเข้ำเรียนได้ทุกคน 
               6. แจ้งปฏิทินกำรด ำเนินกำรรับนักเรียน และปฏิทินกำรรับสมัครนักเรียน 
สังกัด ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ 2563 ให้โรงเรียน
ทรำบ 
             7. แจ้งโรงเรียนในสังกัดจัดส่งแผนกำร กำรรับนักเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2563 
             8. เสนอรำยช่ือคณะกรรมกำรรับนักเรียนระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ เพื่อเสนอ
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดสุรินทร์พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
             9. แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สุรินทร์ เขต 3 
           10. จัดท ำร่ำงนโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับนักเรียน และข้อมูล
แผนกำรรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สุรินทร์ เขต 3 ปีกำรศึกษำ 2563 
          11. เชิญคณะกรรมกำรรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สุรินทร์ เขต 3 ประชุมให้ควำมเห็นชอบร่ำงนโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับ
นักเรียน และข้อมูลแผนกำรรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3 ปีกำรศึกษำ 2563 
          12. จัดส่งนโยบำยรับนักเรียน ให้โรงเรียนในสังกัดถือปฏิบัติ 
          13.  แจ้งโรงเรียนในสังกัดรำยงำนข้อมูลกำรรับนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2563 
ใน ร ะ บ บ ก ำ ร รั บ นั ก เรี ย น  ผ่ ำ น เว็ บ ไซ ต์  https:admission.bopp-obec.info             
ตำมก ำหนดเวลำที่แจ้งในปฏิทินกำรรับนักเรียน 



๖๗ 
 
          14. ติดตำม ตรวจสอบ ประสำนโรงเรียนรำยงำนข้อมูลกำรรับนักเรียน       
ปีกำรศึกษำ 2563 ในระบบกำรรับนักเรียน ผ่ำนเว็บไซต์ https:admission.bopp-
obec.info ภำยในก ำหนดเวลำที่แจ้งในปฏิทินกำรรับนักเรียน 

ผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ 
          1. เด็กท่ีเกิดในปี พ.ศ.2556 ได้รับกำรศึกษำครบทุกคน 
             2. เด็กได้รับกำรศึกษำและพัฒนำตำมศักยภำพ จนจบกำรศึกษำภำคบังคับ 

ปัญหาและอุปสรรค 
             ผู้ปกครองมีฐำนะยำกจน ต้องไปรับจ้ำงประกอบอำชีพท่ีอื่น โดยพำนักเรียนไป
อยู่ด้วย ท ำใหน้ักเรียนไม่สำมำรถเข้ำเรียนในระบบจนจบกำรศึกษำภำคบังคับ 

ข้อเสนอแนะ 
            ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3 ได้พัฒนำระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อส่งผลให้นักเรียนมีทักษะชีวิต และมีภูมิคุ้มกันในกำร
ด ำรงชีวิตและสำมำรถศึกษำอยู่ในระบบจนจบกำรศึกษำภำคบังคับ 
 

 
 

ข้อมูลการออกกลางคันของนักเรยีน ประจ าปีการศกึษา 2562 
 
 

 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3 มีกำรด ำเนินงำน
เพื่อป้องกันกำรออกกลำงคันของนักเรียน โดยให้ทุนสนับสนุนแก่นักเรียนท่ีมีแนวโน้มออก
กลำงคัน กำรเร่งรัดให้โรงเรียนติดตำมนักเรียนที่ออกกลำงคัน กำรออกเยี่ยมบ้ำนนักเรียน 
กำรส่งเสริมกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรศึกษำ เช่น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สำธำรณสุข ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ อ ำเภอ     
ส่วนรำชกำร และอื่นๆ จัดท ำโครงกำรนักจิตวิทยำกับกำรให้ค ำปรึกษำ เพื่อออกติดตำม
และให้ควำมช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหำด้ำนต่ำง ๆ มีศูนย์เฉพำะกิจช่วยเหลือ
นักเรียนทุกเครือข่ำย โครงกำรสร้ำงบ้ำนให้นักเรียนที่ประสบปัญหำด้ำนที่อยู่อำศัย เป็น
ต้น ท ำให้ใน ปีกำรศึกษำ 2562 ไม่มีนักเรียนออกกลำงคันทั้งในระดับประถมศึกษำและ
ระดับมัธยมศึกษำ 
 



๖๘ 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
สรุปผลการสังเคราะห์รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

 (Self Assessment Report :SAR) ปีการศึกษา 2562  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3  ได้ด ำเนินกำร
ส่งเสริมพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง  โดยแจ้งให้
โรงเรียนด ำเนินกำร ดังนี ้  
              1. ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำและค่ำเป้ำหมำย 
           2 . จัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่ งคุณภำพ           
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ โดยมีแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีรองรับ   
             3. จัดระบบบริหำรและสำรสนเทศ    
         4. ด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
               5 . จัดให้มีกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำโดยสถำนศึกษำ         
ภำคเรียนละ 1 ครั้ง   
              6. จัดให้มีกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ปีละ 1 ครั้ง  
 7. จัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ และ  
 8. จัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องโดยน ำผลกำรประเมิน 
ทุกระดับไปใช้ 
 สรุปผลกำรสังเครำะห์รำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ (Self Assessment 
Report :SAR) ปีกำรศึกษำ 2562  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์  
เขต 3 เป็นกำรรำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ประกอบด้วย  3  มำตรฐำนของโรงเรียน มำสังเครำะห์และประมวลผลในภำพรวม
ผลสรุปได้ ดังนี ้
 ผลกำรสังเครำะห์รำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ  ระดับปฐมวัย  พบว่ำ 
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ  ได้ระดับ
คุณภำพ ดีขึ้นไป จ ำนวน 232  โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 100  จ ำแนกผลกำรประเมิน 
ทั้ง 3  มำตรฐำน ได้ดังนี้ ระดับยอดเยี่ยม  45  โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 19.40  ระดับ



๖๙ 
 
ดีเลิศ  148  โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 63.79  และระดับดี  39  โรงเรียน  คิดเป็น  
ร้อยละ 16.81   
  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยรวม  พบว่ำ กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ  ได้ระดับคุณภำพดีขึ้นไป  จ ำนวน  233  
โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 100 จ ำแนกผลกำรประเมินทั้ง  3  มำตรฐำน ได้ดังนี้ ระดับ
ยอดเยี่ยม  31  โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 13.30  ระดับดีเลิศ  140   โรงเรียน  คิดเป็น
ร้อยละ 60.09  และระดับดี  62  โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 26.61   
 

จุดเด่นของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562  พบว่ำโรงเรียน

ด ำเนินงำนได้ประสบควำมส ำเร็จผู้เรียนสำมำรถอ่ำน  เขียน  สื่อสำรและคิดค ำนวณตำม
เกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน  ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรได้อย่ำงเหมำะสมปลอดภัย  มีประสิทธิภำพ  ผู้เรียนมีควำมรู้  ทักษะ  และเจตคติ
ที่ดี  พร้อมที่จะศึกษำต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้นหรือมีวุฒิภำวะทำงอำชีพเหมำะสมกับช่วงวัย
ผู้เรียนมีควำมประพฤติด้ำนคุณธรรม  จริยธรรม  ค่ำนิยม จิตสังคม   และจิตส ำนึกตำมที่
สถำนศึกษำก ำหนด ปรำกฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมำยและวัฒนธรรมอันดีของสังคม  
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงเป็นรูปธรรม  
ผู้เรียนมีควำมภำคภูมิใจในท้องถิ่นในควำมเป็นไทย  และเห็นคุณค่ำเกี่ยวกับภูมิปัญญำ
ไทยและแสดงออกได้อย่ำงเหมำะสมในชีวิตประจ ำวัน  ผู้เรียนยอมรับเหตุผลควำมคิดเห็น
ของผู้อื่นและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี  มีวิธีกำรรักษำสุขภำพของตนเองให้อยู่ร่วมกันด้วยดีใน
ครอบครัวชุมชนและสังคม  สถำนศึกษำมีเป้ำหมำย  วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ก ำหนดไว้
ตรงกับวัตถุประสงค์สอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชนท้องถิ่นอย่ำ งชัดเจน             
มีแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมและได้
ด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีอย่ำงต่อเนื่อง  
มีกำรพัฒนำวิชำกำรที่เน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำย ทุกคน และด ำเนินกำรอย่ำงเป็น
รูปธรรม  พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเช่ียวชำญทำงวิชำชีพ  มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
และทักษะตำมมำตรฐำน พัฒนำตนเอง   มีกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศที่มีควำม
ถูกต้อง  ครบถ้วน  ทันสมัย  น ำไปประยุกต์ใช้ได้  และด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ  มีกำร
จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุก
กลุ่มเป้ำหมำย  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมและมีเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรร่วม
รับผิดชอบต่อผลกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำน  สถำนศึกษำมีกำรก ำกับ  



๗๐ 
 
ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเหมำะสม  ชัดเจน  และเปิด
โอกำสให้ผู้ เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมผู้ เรียนมีส่วนร่วมในกำรวิเครำะห์   ก ำหนดเนื้อหำ  
กิจกรรมสอดคล้องกับควำมสนใจและควำมถนัดของผู้เรียน  ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่ำน
กระบวนกำรคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีกำรและแหล่งกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย  มีกำรจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ  แสดงออก  น ำเสนอผลงำน  แสดงควำมคิดเห็น  คิดเป็น  
ท ำเป็น  รักกำรอ่ำน  และแสวงหำควำมรู้จำกสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรนำกำรสำระกำรเรียนรู้และทักษะด้ำนต่ำงๆ  ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในกำรจัดบรรยำกำศ  สภำพแวดล้อม  สื่อกำรเรียน  และอ ำนวยควำมสะดวกที่เอื้อ
ต่อกำรเรียนรู้  ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนกำรวิจัยอย่ำงเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  
สถำนศึกษำจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่นในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนและชุมชนมีสว่นร่วมแสดงควำมคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนอย่ำงเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  มีกำรตรวจสอบและประเมินผู้เรียนตำมสภำพ
จริง  มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่ำงเป็นระบบโดยมีกำรใช้เครื่องมือและวิธีกำรวัด
และประเมินผลที่เหมำะสมกับเป้ำหมำยและกำรจดักำรเรียนกำรสอน  และมีกำรให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนน ำไปใช้พัฒนำตนเอง   สถำนศึกษำจัดวำงระบบกำร
ประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำที่ส่งผลต่อคุณภำพผู้เรียนอย่ำงเป็นรูปธรรม        
มีขั้นตอนอย่ำงชัดเจน และมีควำมเป็นไปได้ในกำรปฏิบัติ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยให้ควำม
ร่วมมือในกำรวำงระบบและด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำเป็นอย่ำงดี  
พ่อแม่  ผู้ปกครอง  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ  ชุมชน/ท้องถิ่น  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง    
มีควำมมั่นใจต่อระบบกำรบริหำรและกำรจัดกำรของสถำนศึกษำในระดับสูง 
 

จุดที่ควรพัฒนาของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
             ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562  พบว่ำ ยังมีจุดที่ควร
ได้รับกำรปรับปรุง แก้ไขและพัฒนำให้มีคุณภำพมำกขึ้น  ได้แก่ ควำมสำมำรถในกำร
วิเครำะห์และคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ  อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น  และแก้ปัญหำ  
ควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ  และผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและ
พัฒนำกำรจำกผลกำรสอบวัดระดับชำติ 

แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 1. สร้ำงทีมงำนประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนระดับ
สถำนศึกษำ ในกำรประกันคุณภำพภำยในของโรงเรียนให้พร้อมรับกำรประเมินภำยนอก 
เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำให้เข้มแข็ง 



๗๑ 
 
 2. พัฒนำระบบกำรนิเทศภำยในแบบกัลยำณมิตร  
    3. จัดหำสื่อเทคโนโลยีนวัตกรรม สื่อกำรเรียนกำรสอนท่ีทันสมัยเพียงพอต่อ
ควำมต้องกำรของนักเรียน 
    4. ใช้กิจกรรมโครงงำนบูรนำกำรเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหำควำมรู้ 
 5. ส่งเสริมให้มีกำรประกวดแข่งขันแนวคิด นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์        
ที่แปลกใหม่ในทุกระดับชั้น 
 6. จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ จัดกำรทดสอบและ
แข่งขันควำมสำมำรถทำงพัฒนำงำนวิชำกำร/วิชำชีพ ในระดับโรงเรียนให้มำกข้ึน และจัด
อย่ำงต่อเนื่อง  
 7. ส่งนักเรียนเข้ำร่วมกำรแข่งขันในระดับหน่วยงำนหรือสถำบันอื่นๆ       
เพื่อเป็นกำรกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่ำงๆ มำกขึ้นเน้นกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
แบบโครงงำน เพรำะฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และเกิดทักษะที่จ ำเป็นตำมหลักสูตรทั้งทักษะ
ควำมสำมำรถกำรสื่อสำร  กำรคิด  กำรใช้ทักษะชีวิต กำรแก้ปัญหำ กำรใช้เทคโนโลยี 
และกำรเข้ำค่ำยทำงวิชำกำร 
 8. น ำผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำรต่ำงๆ มำพัฒนำ ปรับปรุง ให้ดีขึ้น   
อย่ำงต่อเนื่อง 
 9. ควรมีกำรรำยงำนกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมต่อผู้บริหำรอย่ำงต่อเนื่อง
และสม่ ำเสมอ 
 
 
 
 
 
 

    
 



๗๒ 
 
   จำกกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรมีส่วนร่วมจำกผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำท ำให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3 ด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำประสงค์ โดยมีผลกำรด ำเนินงำน
ตำมโครงกำรที่ท ำให้เกิดรำงวัลควำมส ำเร็จจำกกำรประกวดแข่งขันผลงำนของผู้บริหำร 
ครู และนักเรียนในระดับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและระดับประเทศ 
ดังนี ้
 
 

รางวัลความส าเรจ็จากการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครัง้ท่ี 69/2563 
 

 

          สรุปเหรียญรางวัล 
                       สพป. สุรินทร์ เขต 3 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

 

ชนะเลิศ 
รอง

ชนะเลิศ
อันดับที่ ๑ 

รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ ๒ 
ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม 

รวม
กิจกรรม 

253  220  197 1,584  647  255  161 2,647  

 

 

https://esan69.sillapa.net/sp-srn3/modules/report/report_all_compet_office.php?area_type_id=1&province_id=68&zone_num=3&area_sm=-1&rank=1
https://esan69.sillapa.net/sp-srn3/modules/report/report_all_compet_office.php?area_type_id=1&province_id=68&zone_num=3&area_sm=-1&rank=2
https://esan69.sillapa.net/sp-srn3/modules/report/report_all_compet_office.php?area_type_id=1&province_id=68&zone_num=3&area_sm=-1&rank=3
https://esan69.sillapa.net/sp-srn3/modules/report/report_all_compet_office.php?area_type_id=1&province_id=68&zone_num=3&area_sm=-1&award=gold
https://esan69.sillapa.net/sp-srn3/modules/report/report_all_compet_office.php?area_type_id=1&province_id=68&zone_num=3&area_sm=-1&award=silver
https://esan69.sillapa.net/sp-srn3/modules/report/report_all_compet_office.php?area_type_id=1&province_id=68&zone_num=3&area_sm=-1&award=bronze
https://esan69.sillapa.net/sp-srn3/modules/report/report_all_compet_office.php?area_type_id=1&province_id=68&zone_num=3&area_sm=-1&award=join
https://esan69.sillapa.net/sp-srn3/modules/report/report_all_compet_office.php?area_type_id=1&province_id=68&zone_num=3&area_sm=-1


 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



คณะผูจัดทํา 

 

คณะท่ีปรึกษา 

1. นางภานิชา  อินทรชาง ผอ.สพป.สุรินทร เขต 3 
2. นายพิชิต  หอมนวล   ผอ.สพป.สรุินทร เขต 3 
3. นายเดชา  การรัมย ผอ.สพป.สุรินทร เขต 3 
4. นายสาํราญ  อยูนาน ผอ.สพป.สุรินทร เขต 3 

คณะทํางาน 
1. นายพิชิต  หอมนวล ผอ.สพป.สุรินทร เขต 3 
2. นายเดชา  การรัมย ผอ.สพป.สุรินทร เขต 3 
3. นายสาํราญ อยูนาน ผอ.สพป.สุรินทร เขต 3 
4. นางนงลักษณ บ้ึงชัยภูม ิ ผอ.กลุมนโยบายและแผน 
5. นายพิศาล  ฉันททอง       ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล 
6. นางพิกุล  ธงไชย ผอ.กลุมบริหารงานการเงินและสนิทรัพย 
7. นายบุญเจรญิ บุญเชิด ผอ.กลุมนิเทศ ติดตามและประเมนิผล-
 การจัดการศึกษา 
8. นายวีรวัฒน พรหมบุตร ผอ.กลุมอํานวยการ 
9. นางสาวกาญจนา ใบพลูทอง ผอ.หนวยตรวจสอบภายใน 
10. นายเทพฤทธ์ิ ศรีฤทธิไกร ปฏิบัติหนาท่ีผอ.กลุมสงเสริม-                                              
 การศึกษาทางไกลฯ 
11. นางสาวสุวรรณนี  สวยรูป ปฏิบัติหนาท่ีผอ.กลุมพัฒนาคร-ู 
                                       และบุคลากรทางการศึกษา 
12. นางชลกนก  ศรไีทย นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
13. นางธมลวรรณ พลัง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
14. นางสาววิลาศณิี กําจิตเอก เจาพนักงานธุรการ ชํานาญงาน 
15. นางวรรณรัตน ไชยชนะ ลูกจางช่ัวคราว 
 



รวบรวม/เรียบเรียง 
1. นายสาํราญ  อยูนาน  รองผอ.สพป.สุรินทร เขต 3 
2. นางนงลักษณ บ้ึงชัยภูม ิ  ผอ.กลุมนโยบายและแผน 
3. นางธมลวรรณ พลัง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






