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การด าเนินงาน 
ตามนโยบายการตรวจราชการ 

 
 

  โครงการโรงเรียนประชารัฐ 

  โครงการยกระดับทักษาภาษาอังกฤษ 

  โครงการโรงเรียนคุณธรรม 

  โครงการ STEM Education 

  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net 

  โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

  โครงการพัฒนาครู 

  โครงการพัฒนาโรงเรียน ICU 

  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

  โครงการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 

  โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 

  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน 
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 การพัฒนาทักษะการใช้ ICT ส าหรับครูผู้สอน 

 การอบรมการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบสะเต็มศึกษา 

 การนิเทศ ติดตาม การด าเนินงาน 

 

โครงกำรโรงเรียนประชำรัฐ 
 

 สพป.สุรินทร์ เขต 3 มีโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ จ านวน  14 โรงเรียน และ 

อีก 1 โรงเรียนท่ีรับผิดชอบคือ  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ได้รับการสนับสนุนจาก
ภาคเอกชน  จ านวน 3 โรงเรียน คือ 

1. โรงเรียนบ้านกนู 

2. โรงเรียนบ้านก็วล 

3. โรงเรียนบ้านตะเคยีน 
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โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

 1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  การสอน ภาษาอังกฤษ

เพื่อการส่ือสารครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

 2.  จัดการแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษนักเรียน 

 3.  การจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้สาระ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ให้นักเรียนช้ันประถมศึกษา                                                                 

ปีท่ี 6  โรงเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ O-NET  ต่ า จ านวน  33  โรง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรยกระดับทักษะภำษำอังกฤษ  
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โรงเรียนคุณธรรม 

 

 

 

 

 

 

มีโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการคุณธรรมตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ  3  โครงการ ดังนี้ 
โครงการกองทุนการศึกษา   จ านวน  5  โรงเรยีน   

   โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม   โรงเรียนบ้านโจรก   
 โรงเรียนบ้านโอทะลัน    โรงเรียนบ้านอ าปึล     โรงเรียนบ้านหนองคันนา   
โครงการโรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวสถิรคุณ  จ านวน  1  โรงเรียน 

 โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จ านวน 106 โรงเรียน 
โครงการส่งเสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ 26 โรงเรียน 
การขับเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
  การสร้างคนดีให้บ้านเมือง โดยด าเนินการโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียน คุณธรรม 

มูลนิธิยุวสถิรคุณ 
  การเสริมสร้างคุณธรรมให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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STEM Education 

 

 

สพป.สุรินทร์ เขต 3 มีโรงเรียนในโครงการสะเต็มศึกษา (STEM)   
        จ านวน 10 โรงเรียน 

 มี SMART TEAM จ านวน 10 คน ซึ่งเปน็ครูที่มีทักษะในการถ่ายทอดการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เข้มแข็งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมทั้งครูแกนน า
ในการจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
 ครูได้รับการพัฒนาผ่านระบบทางไกล จากศูนย์สะเต็ม ประจ าจังหวัดสรุินทร์ 
จ านวน 120 คน 
 โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
        (STEM) 
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 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (NT/O-NET) 

        ปีการศึกษา 2560 
 จัดอบรมครูแกนน าที่สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3 ,6 และ ม.3 เพื่อวิเคราะห์ตัวชี้วัด และ

มาตรฐานการเรียนรู้ตามโครงสร้างข้อสอบ (test Blueprint) 

 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา 3 กิจกรรม 
   ปรับพื้นฐานความรู้นักเรียนโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย (โรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยรวมผลสัมฤทธิ์    O-NET) 

ค่าเฉลี่ยต่ าทุกกลุ่มสาระเรียนรู้ 

 จัดค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ) 

 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนที่ประสบความส าเร็จจากครูผู้สอนกลุ่มสาระหลัก โดยใช้ขบวนการ 

PLC 

 

 

 

 
 

กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET 
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การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเตรียมผู้เรียนให้พร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วยโครงการคุณธรรม 

 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา   รู้จัก

ท างานเป็นทีม 

 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนรู้จักการปรับตัว มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ค้นหา

ศักยภาพและความชอบของตนเองได้ 

 
การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
 สพป.สุรินทร์ เขต 3 ได้พัฒนาครูตามจุดเน้นเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้ขบวนการ PLC ครบทุกคน 

จ านวน 2,838 คน 

 สนับสนนุ อ านวยความสะดวก ให้ครูได้เข้ารับการอบรมตามนโยบายการปรับระบบการประเมินวิทย

ฐานะและการพัฒนาครูแนวใหม่ 

 ข้าราชการครูผู้สอน จ านวน 1,846  ราย 

 ขออนุมัติงบประมาณที่ใช้ในการอบรม จ านวน 10,876,647 บาท 

 ติดตามและประเมินผล โดยให้ครูรายงานผลการเข้ารับการอบรมตามนโยบาย  

 

โครงกำรลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ 

กำรพัฒนำครู 
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 ได้รับการสนับสนุนซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และวัสดุการศึกษาจาก

ภาคเอกชน และจากภาครัฐเพ่ิมมากข้ึนจนท าให้สภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการจัดการเรียน

การสอนได้เป็นอย่างดี 

 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน (ผลการเรียนสงูข้ึนเมื่อเปรยีบเทียบกับช่วงท่ียังไมไ่ด้

รับการพัฒนาตามนโยบาย ICU 

 ความทันสมัยในการเรียนรู้ ซึง่ได้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา

ทางไกลผ่านดาวเทียมในโรงเรียนขนาดเลก็ 

 

 

 

 

 
 

กำรพัฒนำโรงเรียน ICU 
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 ด าเนินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่

สถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ

โครงงาน 

 มีโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นโรงเรียนแกนน า จ านวน 24 โรงเรียน 

 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีความสนใจในการน้อมน าหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 

 

 

 
 

โครงกำรเศรษฐกิจพอเพียง 
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การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 ส่งเสรมิการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV จ านวน 65 โรงเรียน 

 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กโดยสนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูข้อง

ชมรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 

 โรงเรียนบ้านล าดวนพัฒนา ได้รับรางวัลชนะเลิศโรงเรยีนต้นแบบการจัดการศึกษาทางไกล

ผ่านดาวเทียมระดับเขตตรวจราชการท่ี 14 

 

 
  

กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก 
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 ด าเนินโครงการสร้างวินัยและจิตส านึกในการจัดการพลังงาน ขยะ น้ าเสีย มลพิษทางอากาศ 

กิจกรรมหลัก : สร้างจิตส านึกด้านการบริหารจัดการขยะ น้ าเสีย พลังงานและความหลากหลายทาง

ชีวภาพ บริหารจัดการขยะ น้ าเสีย 

 ประกวดกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ เพ่ือส่งเสรมิสนับสนุนการสร้างเครือข่ายสถานศึกษา 

 การนิเทศ ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานด้านการจัดการขยะโรงเรียน 

 

 

 
 
 

กำรบริหำรจัดกำรขยะและสิ่งแวดล้อม 
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 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้ด าเนินการเชิญวิทยากร 

  จากส านักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์ มาให้ความรู้แก่ผู้บริหารโรงเรียนในสงักัด และวทิยากร 

   จากส านักงานป้องกันและสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ มาให้ความรู้แก่ครูในสังกัด 

 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จัดประชุมผู้บริหาร 

   สถานศึกษา เพ่ือสร้างความตระหนักและแนวทางปฏิบัติตามมาตรการควบคุม ก ากับ  

   ดูแล ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในรถรับ-ส่งนักเรียน “Surin School Bus Model”  

 

 

 

 

กำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงท้องถนน 
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ภาคผนวก 
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ระดับที่ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2.25 ปานกลาง 

ประเด็นที่ 1.1 นักเรียนจบช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนอ่านออกเขียนได้มีการประเมินผลที่เป็นรูปธรรม 4 ดีมาก 
ประเด็นที่ 1.2 ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3ของการสอบ NT เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3 

1 พอใช้ 

ประเด็นที่ 1.3 ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนช้ัน ป.6 ม.3 และม.6 ของผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโดยรวมเพ่ิมข้ึนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 3 

2 ปานกลาง 

ประเด็นที่ 1.4 นักเรียนมีความสามารถด้านทักษะการสื่อสานภาษาอังกฤษตามมาตรฐานที่ก าหนดของ
ผู้เรียนช้ัน ป.6 ม.3 และ ม.6 

2 ปานกลาง 
 

กลยุทธ์ที่ 2 การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับ
โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 

4.00 ดีมาก 

ประเด็นที่ 2.1 ระดับความส าเร็จการด าเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนมีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
ครบทุกตัวสอดคล้องตามช่วงวัย 

3 ดี 

ประเด็นที่ 2.2 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษที่ได้รับโอกาสให้สามารถพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ 5 ดีเย่ียม 
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
              -ติดตามผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ โดยใช้ข้อมูลจากส านกพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ไม่มีการประเมินผล) 

  

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 5.00 ดีเย่ียม 

ประเด็นที่ 4.1 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งตามกฎกระทรวงว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 และสถานศึกษาท่ีเข้ารับการประเมิน
คุณภาพภายนอก รอบที่ 3 ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 

 
5 

 
ดีเย่ียม 

ประเด็นที่ 4.2 สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านการประเมินตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระดับดี
มากข้ึนไป ร้อยละ 80 และหน่วยงานในสังกัด สพฐ.ทุกแห่งมีผลงานที่เป็นเลิศ 

 
5 

 
ดีเย่ียม 

ประเด็นที่ 4.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 
และงบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 87 

5 ดีเย่ียม 

คะแนนเฉลี่ยรวม  4  กลยุทธ์ 3.75 ดีมาก 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
คะแนนที่

ได้รับ 
ระดับ

คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1  การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ (30%) 27.91 ดีเย่ียม 

ตัวบ่งช้ีที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี 41.72 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 52.15 ดีเย่ียม 

ตัวบ่งช้ีที่ 3 การกระจายอ านาจและการส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม - - 

ตัวบ่งช้ีที่ 4 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 45.70 ดีเย่ียม 
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ (30%) 24.00 ดีเย่ียม 

ตัวบ่งช้ีที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ 37.50 ดีเย่ียม 

ตัวบ่งช้ีที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ 15.00 พอใช้ 
ตัวบ่งชีที่ 3 การบริหารงานด้านบริหารงานบุคคล - - 

ตัวบ่งช้ีที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป 37.50 ดีเย่ียม 

ตัวบ่งช้ีที่ 5 การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 30.00 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (40%) 29.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความส าเร็จและเป็นแบบอย่างได้ 25.00 ดีเย่ียม 

ตัวบ่งช้ีที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 25.00 ดีเย่ียม 
ตัวบ่งช้ีที่ 3 ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณภาพตามหลักสูตร 5.00 ปรับปรุง 

ตัวบ่งช้ีที่ 4 ผู้เรียนมีคุณภาพตามจุดเน้นและสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พ.ศ.2551 

20.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 5 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.
2551 

20.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที่ 6 ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี 20.00 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที่ 7 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเท่าเทียมกันและส่งเสริม
การศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน 

5.00 ปรับปรุง 

ตัวบ่งช้ีที่ 8 ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย 25.00 ดีเย่ียม 

คิดเป็นร้อยละ 80.91 ดีเยี่ยม 
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คณะผู้จัดท า 
 

ท่ีปรึกษา 
 

1.นายเสริมฤทธิ์  หวายฤทธิ์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

2.นายฉลาด สาโยธา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

3.นายทวีสิทธิ์  มั่นจิต รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

4.นายพิชิต  หอมนวล รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

5.นายธรรมนญู  ขวัญรัมย ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

6.นายเสนอ  แสนค า รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
 

คณะท างาน 
 

1. นายฉลาด  สาโยธา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

2. นายมนตรี  ประไวย ์ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
3. นายนพพล  พลอาสา ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
4. นางอรทัย  ศรีฤทธิไกร ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
5. นายวีรวัฒน์  พรหมบุตร ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
6. นางพิกุล  ธงไชย ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
7. นายพิศาล  ฉันท์ทอง ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
8. นายเทพฤทธิ์  ศรีฤทธิไกร ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
9. นางสาวกาญจนา  ใบพลูทอง รก.ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
10. นางนงลักษณ์  บึ้งชัยภูมิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ช านาญการพิเศษ 
11. นางนิชาภัทร  ผะงาตุนัตถ์ ศึกษานิเทศก์  ช านาญการพิเศษ 
12. นางชลกนก  ศรีไทย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
13. นางธมลวรรณ  พลัง นักจัดการงานท่ัวไป  ช านาญการ 
14. นางสาววิลาศินี  ก าจิตเอก เจ้าพนักงานธุรการ  ช านาญงาน 
 




