
รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ : ๑๘ 
 

กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

ส่วนที่ ๓ 
ผลการด าเนินงาน 

 

        กลยุทธท์ี่ ๑ : จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 

โครงการ  ส่งเสริมความเข้มแข็งด้านประชาธิปไตยในสถานศึกษาด้วยกระบวนการสภานักเรียนและพัฒนา 

                กิจกรรมนักเรยีนโรงเรียนในสังกดั 
 

การด าเนินงาน 

 เสนอโครงการประจ าปี ๒๕๖๑ เพื่ออนุมัติและแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
 แจ้งโรงเรียนเพื่อเข้ารับการอบรม 
 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานอบรมโครงการ 
 ประชุมคณะกรรมการและวิทยากรในการอบรม 
 ประกาศผลการคัดเลือกและแต่งตั้งประธานสภานักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน 
      ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ 
 เมื่อเสร็จสิ้นโครงการรายงานผลการปฏิบัติงาน  

ผลการด าเนินงาน 
       เชิงปริมาณ 
         โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ จ านวน ๒๓๓ 
โรงเรียน เข้าร่วมประชุม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

   เชิงคุณภาพ 
             ผลผลิต (Output) 
                    โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓  จ านวน ๒๓๓  
โรงเรียนมีคณะท างานสภานักเรียนภายในโรงเรียนของตนเองทุกโรงเรียน 
         ผลลัพธ์ (Outcome) 
                    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓  มีคณะกรรมการสภานักเรียนระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา  
 
  
 

 

  



รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ : ๑๙ 
 

กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

   โครงการ    การจัดท าแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
                  รวมทั้งมีแนวทางการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานและวิสัยทัศน์องค์การ  
            

การด าเนินงาน 

    เสนอขออนุมัติโครงกำร 
   แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรอบรม 
   ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
   ก ำหนดกำรอบรม 
   ด ำเนินกำรอบรม 
   สรุป  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

 เชิงปริมาณ   
       ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สุรินทร์ เขต ๓ จ ำนวน  ๖๕  คน 
 

           เชิงคุณภาพ 
 

     ผลผลิต  (Output) 
 

          ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับยุทธศำสตร์
ชำติ  กำรปรับกระบวนกำรทำงควำมคิด Mind Set กำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อน Conflict of Interrest 
 

    ผลลัพธ์ (Outcome) 
 

          ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด  ร่วมใจต่อต้ำนกำรทุจริต มีจิตส ำนึกและ
สำมำรถแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนรวม และผลประโยชน์ส่วนตนได้ 
 

รูปภาพกิจกรรม 
 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ : ๒๐ 
 

กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

          กลยุทธ์ท่ี ๒ : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้าง 
                                 ขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 

โครงการ  จัดการศึกษาอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 

             

การด าเนินงาน 

 ประชุมคณะกรรมกำรเตรียมกำรจดักำรเรียนกำรสอนทวิศึกษำ 
 นิเทศ ตดิตำมควำมพร้อมก่อนเปิดภำคเรียน 

    ศึกษำดูงำนเชิงประจักษ์หน่วยงำนที่จัดกำรสอนด้ำนวิชำชีพ เพื่อสรำ้งแรงบันดำลใจและเจตคติที่
ดีต่อกำรประกอบอำชีพ 

 สรุป รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

  เชิงปริมาณ 
        สถำนศึกษำที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ๓ โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้ำนสะเดำ  โรงเรยีน
บ้ำนรุน  และโรงเรียนบ้ำนตรวจ 
             เชิงคุณภาพ 
         ผลผลิต (Output)  สถำนศึกษำในสังกัด สำมำรถจดักำรเรียนกำรสอนเพื่อเป็นทำงเลือกและ
เพิ่มโอกำสแก่นักเรียนไดอ้ย่ำงหลำกหลำย และมคีุณภำพ 
 

         ผลลัพธ์ (Outcome) ประชำชนรวมทั้งนักเรียนในเขตพื้นที่บริกำรมีควำมพึงพอใจ ที่ไดร้ับกำร
บริกำรจดักำรศึกษำขั้นพืน้ฐำนในรูปแบบที่หลำกหลำย มีคุณภำพและเป็นที่ยอมรับ  
 

ปัญหาอุปสรรค     กำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรไม่เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรทีต่ั้งไว้ 
 
 

รูปภาพกิจกรรม 
 
 

 

             

       

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ : ๒๑ 
 

กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

โครงการ  การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการใช้หลักสูตรการศึกษา  
             ปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐      
 

การด าเนินงาน 
                     จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา     
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช  ๒๕๖๐)     
                   นิเทศติดตาม ตรวจสอบเอกสารหลักสูตร (พฤษภาคม –  มิถุนายน  ๒๕๖๑) 
 

ผลการด าเนินงาน 
       เชิงปริมาณ 

 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต  ๓   ได้เข้าร่วม 
ประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โดยผู้บริหารและครูวิชาการ  จ านวน   ๒๓๓ โรงเรียน 
       เชิงคุณภาพ 
  ผลผลิต 
   สถานศึกษาในสังกัดมีหลักสูตรฉบับปรุงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช  ๒๕๕๑  (ปรับปรุงพุทธศักราช  ๒๕๖๐)  ใช้ในการบริหารงานวิชาการ   
  ผลลัพธ์  
    สถานศึกษาในสังกัดบริหารงานวิชาการ จัดการเรียนการสอนตามเงื่อนไขเวลาที่ก าหนด 
ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ และ  ๔  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  และ  ๔  ในภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  
๒๕๖๑ 
 

ปัญหาอุปสรรค 
 

             ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาแกนกลาง
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  (ปรับปรุง พุทธศักราช  ๒๕๖๐)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต ๓   ให้ผู้บริหารสถานศึกษา  และครูวิชาการเข้าร่วมประชุมเท่านั้น ไม่ครอบคลุมถึงครูผู้สอนสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณ 

             หนังสือขอชี้แจง ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการเปลี่ยนแปลงและ 
เพิ่มเติมใหม่มาตลอดให้โรงเรียนต้องปรับแก้ไขตามเป็นระยะๆ    
 

รูปภาพกิจกรรม 
 

 

 

  



รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ : ๒๒ 
 

กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

โครงการ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

การด าเนินงาน 

วางแผนการด าเนินงานการจัดกิจกรรมจัดการแข่งขัน ก าหนดปฏิทินการแข่งขัน  จัดการแข่งขัน 
ในระดับเครือข่ายจัดการศึกษา ๒๓  เครือข่าย  

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  จัดแข่งขัน ๙-๑๐ ตุลาคม  ๒๕๖๐   
               ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จัดแข่งขัน ๒๐-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดขอนแก่น โดยมี
โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน จ านวน  ๑๐๐  โรงเรียน  ๒๔๒ รายการ  
               ระดับชาติ แข่งขันระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  
                นิเทศช่วยเหลือ ก ากับ  ติดตาม และประเมินผล โครงการส่งเสริมความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
ความช านาญ ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนอย่างต่อเน่ือง จนสามารถเข้าสู่การแข่งขันได้ 
                ถอดบทเรียนจากการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติ จ านวน ๑๒ โรงเรียน  

      สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
 

ผลการด าเนินงาน 
           เชิงคุณภาพ   
                ผู้บริหารโรงเรียน ครู  นักเรียน  ศึกษานิเทศก์  ได้ร่วมกันวางแผน วิเคราะห์ผลงาน เพื่อพัฒนา
ต่อยอดสู่การแข่งขันในระดับที่สูงข้ึน  ตามความถนัด ความสนใจ และความสามารถพิเศษของนักเรียนทุกคน 
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความช านาญ  ความเชีย่วชาญ  ในแต่ละดา้น ดว้ยโครงการส่งเสริมความรู้
ความสามารถ ทักษะความช านาญ ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนอย่างต่อเน่ือง จนสามารถเข้าสู่
การแข่งขันได้ 
 

               ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จัดแข่งขัน ๒๐-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดขอนแก่น โดยมี
โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน จ านวน  ๑๐๐  โรงเรียน  ๒๔๒ รายการ  มีผลการแข่งขันดังนี้ 
                    เหรียญทองชนะเลิศ และเป็นตัวแทนระดับภาค  จ านวน ๑๗  รายการ      
                    เหรียญทอง           ๑๓๐   รายการ  
                    เหรียญเงิน              ๖๖   รายการ 
                    เหรียญทองแดง        ๓๓   รายการ 
                    เข้าร่วม                  ๑๒   รายการ   
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ : ๒๓ 
 

กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

           ระดับชาต ิ แข่งขันระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ  
มีผลการแข่งขันดังนี้ 

หมวดหมู่ รายการ เหรียญ อันดับ โรงเรียน 

วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  ป.๑-ป.๖ เงิน ๙ โรงเรียนบ้านกุง 
 
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.๑-ป.๖ ทอง ๑๑ โรงเรียนบ้านส าเภาลูน 
การประกวดมารยาทไทย ม.๑-ม.๓ เงิน ๑๐ โรงเรียนบ้านกระสัง 
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.๑-ม.๓ ทอง ๗ โรงเรียนบ้านกระสัง 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

การแข่งขันแอโรบิก ม. ๑-ม.๓ เงิน ๑๐ โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ 

      
      ศิลปะ-ดนตรี 

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง  ม.๑-ม.๓ เงิน ๘ โรงเรียนบ้านสระทอง 
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.๑-  ป.๖ เงิน ๑๒ โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการท าหนังสือเล่มเล็ก ม.๑-ม.๓ เงิน ๙ โรงเรียนบ้านสระทอง 
 
 
      คอมพิวเตอร์ 

การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  
ม.๑-ม.๓ 

ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโจง
โลง 

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor  
ม.๑-ม.๓ 

เงิน ๙ โรงเรียนบ้านหนองโจง
โลง 

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor  
ป.๔-ป.๖ 

ทอง ๖ โรงเรียนบ้านสนบ 

หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.๑-ม.๓ เงิน ๕ โรงเรียนกาบเชิง
มิตรภาพที่ ๑๙๐ 

การงานอาชีพ การแข่งขันท าอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.๑-ม.๓ ทอง ๙ โรงเรียนบ้านแนงมุด 
การอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.๑-ม.๓ ทอง ๑๑ โรงเรียนบ้านเถกิง 
เรียนรวม-ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความ

บกพร่องทางร่างกายฯ ป.๑-ป.๖ 
ทอง ๔ โรงเรียนบ้านแยง

มิตรภาพที่ ๑๔๖ 
เรียนรวม-ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความ

บกพร่องทางสติปัญญา ป.๑-ป.๖ 
ทอง ๑๐ โรงเรียนสังขะวิทยาคม 

        เชิงปริมาณ   มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ๔,๖๐๐ คน ครู ๒,๓๒๘ คน  ผู้บริหารโรงเรียน จ านวน๒๓๓  คน           
รองผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน ๑๕ คน และบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา จ านวน ๕๐ คน  
              ผลผลติ (Output)  ผู้บริหาร  รองผู้อ านวยการ ครู นักเรียน และบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้
เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน กิจกรรมดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างาน และเข้าสู่ในการแข่งขันใน
ระดับต่าง ๆ และต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นต่อไป  
              ผลลัพธ์ (Outcome)  ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนเข้าสู่การแข่งขัน เป็น
ที่พึงพอใจของผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียในการจัดการศึกษา  
รูปภาพกิจกรรม 

 
                                                        

  



รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ : ๒๔ 
 

กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

     โครงการ   รวมพลงัสร้างสรรค์ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
                             อ่านออก เขียนได้ยกชั้น  
 

วิธีด าเนินการ 
    สร้างความตระหนักให้กับศึกษานิเทศก์  ครู  บุคลากรทางการศึกษาในระดับเขต ด้วยการอบรมสัมมนาส ารวจ
สภาพปัญหา  วิเคราะห์  คัดกรองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  เป็นรายบุคคล 
     สร้างความตระหนักให้กับผู้บริหารโรงเรียน  ครูผู้สอนทุกคน  ด้วยการประชุมสัมมนา 
     จัดท าส่ือนวัตกรรม  ชุดฝึกอบรมโครงการปฏิบัติกิจกรรมการแก้ไขปัญหาการอ่านออกเขียนได้ 
     พัฒนาสื่อ – นวัตกรรม การอ่าน การเขียนภาษาไทยที่หลากหลาย 
     นิเทศ  ติดตามก ากับประเมินผล  โดย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการนิเทศ 
     ยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียนดีเด่น 
     จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานดีเด่น ของผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียน 
     รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ท่ีประสบผลส าเร็จ เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 

ผลการด าเนินงาน 
   เชิงปริมาณ 
    ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  ถึง ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๖  ทุกโรงเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ – ๖  
จ านวน   ๑,๔๐๔  คน 
    ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน  จ านวน  ๒๓๔  คน 
    ครูสมาชิกชมรมครูภาษาไทย 
    ศึกษานิเทศก์  สพป. สุรินทร์  เขต  ๓  จ านวน  ๑๙  คน 
    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑- ๖      จ านวน  ๓,๙๙๒  คน 
 
   เชิงคุณภาพ 
     ผลผลิต 
   ร้อยละของผู้บริหารโรงเรียน  ครูผู้สอนทุกคนมีความตระหนัก  และบริหารจัดการตลอดจนด้านการแก้ไข
ปัญหาการเรียนการสอนภาษาไทยได้อย่างมีคุณภาพ 
   ร้อยละของนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต  ๓  อ่านออกเขียนได้
เพิ่มมากขึ้น 
   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตลอดจนการสอนวัดคุณภาพระดับชาติ  (NT)  
โดยเฉล่ียคะแนนเพิ่มสูงขึ้น 
   ร้อยละของครูผู้สอนใช้สื่อนวัตกรรมส าหรับการแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียนได้อย่างมีคุณภาพทุกระดับชั้น 
                  ผลลัพธ์ 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยเพิ่มสูงขึ้น นักเรียนอ่านออกเขียนได้ทุกคน 
 
รูปภาพกิจกรรม 
 
 

 
 
 

  



รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ : ๒๕ 
 

กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

                      โครงการ ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)  

   การด าเนินงาน 
การด าเนินโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

เร่งรัดพัฒนายกระดับคุณภาพการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา พัฒนา
ศักยภาพครูผู้สอนให้มีศักยภาพ พัฒนานวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ กิจกรรมด้านจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
(STEM Education) มีแนวด าเนินการดังนี้ 
             คัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อมด้านสถานที่ บุคลากรและอุปกรณ์ในการเป็นศูนย์ฝึกอบรมและให้
ค าปรึกษา ได้แก่โรงเรียนสังขะวิทยาคม  ซึ่งได้รับการประกาศให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาประจ าเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ รหัสประจ าศูนย์ ๐๔๕  
            ส่งครูเข้ารับการอบรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมระบบทางไกล สพป.สุรินทร์ เขต ๑ หลักสูตร พี่เลี้ยงประจ า
ศูนย์ฝึกอบรมและให้ค าปรึกษา จ านวน ๓ ระดับชั้น รุ่นละ ๓ คน 

  ด าเนินการอบรมครูด้วยระบบทางไกล ณ ห้องประชุมจามจุรี ศูนย์ฝึกอบรมและให้ค าปรึกษา 
โรงเรียนสังขะวิทยาคม จ านวน ๓ รุ่น  
             นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนครูที่เข้ารับการอบรม    
  

ผลการด าเนินงาน 
 

เชิงปริมาณ  ครูผ่านการอบรมหลักสูตรพี่เลี้ยงประจ าศูนย์ฝึกอบรมและให้ค าปรึกษา จ านวน ๓ ระดับชั้น 
จ านวน  ๙ คน และครูสมัครเข้ารับการอบรมจ านวน  ๓  รุ่น  จ านวน รุ่นละ ๖๐ คน รวมเป็น ๑๘๐ คน 
            เชิงคุณภาพ 
               ผลผลิต (Output) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่เข้ารับการอบรม มีทักษะในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษาเข้าสู่
เน้ือหาสาระการเรียนรู้ สามารถส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านโครงงาน การสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเองโดย
มีครูเป็นผู้ชี้แนะ 
                 ผลลัพธ์ (Outcome)  นักเรียนเข้าร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและ
เทคโนโลยี  โดยเฉพาะในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ มากขึ้นและมี
พัฒนาการของชิ้นงานที่ดีเป็นที่น่าพึงพอใจ ท าให้สามารถคัดเลือกตัวแทนที่ดีเพื่อเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาค
ได้เป็นอย่างดี   
 

ปัญหาอุปสรรค 
      ครูผู้สอนมีภาระงานอื่นที่ได้รับมอบหมายมาก ท าให้ไม่สามารถพัฒนานวัตกรรมและจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้ได้อย่างต่อเน่ือง 
 

รูปภาพกิจกรรม 

 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ : ๒๖ 
 

กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

        โครงการ พัฒนาทักษะการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารและงานอาชีพ 
                     ในชุมชนได้     
                                

 การด าเนินงาน 
 

     จัดหา/จัดท าหลักสูตรการเรียนภาษาเขมร และวิทยากร ในการจัดอบรมการใช้ภาษาเขมร  
(กัมพูชา) เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ( ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) 
                ฝึกอบรมปฏิบัติการ  การพัฒนาทักษะการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ภาษาเขมร เพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันเบื้องต้น ส าหรับครูผู้รับผิดชอบและศึกษานิเทศก์   
                จัดท าหลักสูตรส าหรับการใช้ภาษาเขมร(กัมพูชา) เพื่อการสื่อสาร(ฟัง -พูด) ส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖  
                จัดท าหลักสูตรส าหรับการใช้ภาษาเขมร(กัมพูชา) เพื่อการสื่อสาร (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) ส าหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
                น าหลักสูตรไปใช้ในสถานศึกษา 
                นิเทศ ติดตาม ประเมินผล การใช้หลักสูตร 
                สรุปผลการด าเนินงาน 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

  เชิงปริมาณ   
        ผู้บริหาร  ครูผู้สอนในโรงเรียนที่มีความสนใจ  จ านวน  ๑๐๘ คน  

              เชิงคุณภาพ   
                      ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน  มีทักษะในการใช้ภาษาเขมร(กัมพูชา) เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน
ได้ในระดับหนึ่ง   
       

                   ผลผลิต (Output)   
                         โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจ านวน  ๒๔  โรงเรียน  สามารถเปิดสอนภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารใน
ระดับโรงเรียนได้ โดยใช้สอนในชั่วโมงกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลา   
 

ผลลัพธ์ (Outcome)   
         ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจ านวน ๒๔  โรงเรียน สามารถพูดภาษาเขมร(กัมพูชา) กับชาว

กัมพูชา ท่ีเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ได้  
 
รูปภาพกิจกรรม 

 

  



รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ : ๒๗ 
 

กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 

การด าเนินงาน  

 กิจกรรมที่ ๑ จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน  จ านวน  ๑๘๖  โรงเรียน 
 กิจกรรมที่ ๒ การประชุมปฏิบัติการ“หลักสูตร ผู้คัดกรองคนพิการทางการศึกษา” 

เพื่อเพิ่มศักยภาพครูผู้สอนนักเรียนพิการเรียนรวมและพี่เลี้ยงเด็กพิการ   
 กิจกรรมที่ ๓ ประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) และ

แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) การวัดประเมินผลนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ในปีการศึกษา  ๒๕๖๑   
 

ผลการด าเนินงาน   
 

 เชิงปริมาณ (Quantitative)            
  ครูวิชาการโรงเรียนหรือครูที่รับผิดชอบการศึกษาพิเศษ ในสังกัด จ านวน ๒๓๓ โรงเรียน  

โรงเรียนละ ๒ คนและพี่เลี้ยงเด็กพิการ จ านวน ๘๖ คน 
   ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓  

จ านวน ๒๓๓  คน 
 เชิงคุณภาพ (Qualitative)                    

  ครูมีทักษะในการคัดกรองนักเรียนพิการเรียนรวมในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ครูมีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนพัฒนาการจัดการเรียนรู้  

เฉพาะบุคคลและสามารถสร้างสื่อการสอนที่เหมาะสมกับความแตกต่างของนักเรียน วัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

  ผู้บริหารโรงเรียนมีความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 
และมีศักยภาพในการบริหารจัดการ  การนิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  นักเรียนพิการเรียนรวมได้รับการพัฒนาตามแผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคลและ
ได้รับการตัดสินผลการเรียนตามแนวทางการวัดและประมวลผลการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษทางการศึกษา 

 

ปัญหาและอุปสรรค   
  

                 ระยะเวลาในการจัดอบรมน้อยเกินไป 
                 ต้องท าความเข้าใจกับครูที่รับผิดชอบใหม่ทุกปี 
                 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยังไม่สอดคล้องกับความต้องการส าหรับเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษการวัดผลประเมินผลเด็กที่มีความต้องการพิเศษยังไม่ถูกต้อง 
 

รูปภาพกิจกรรม 
 

 

  



รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ : ๒๘ 
 

กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

โครงการ  การพัฒนาระบบการวัดและประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
                           เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน 

  

การด าเนินงาน 
กิจกรรมท่ี ๑  การเตรียมระบบการประเมินผล   

จัดท าแผนการประเมินคุณภาพผู้เรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
จัดท าโครงการการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน 
ก าหนดปฏิทินการทดสอบ  มาตรการการจัดสอบ  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และแจ้งให้โรงเรียนในสังกัด 

ทราบเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียน 
ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อวางแผนการด าเนินงาน 
ส ารวจข้อมูลสถานศึกษา   และนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ  ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ และน าข้อมูลเข้าระบบ  NT 

Access  และแจ้งสถานศึกษาในสังกัดน าเข้าข้อมูลนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบในระบบ  NT  Access 
ศูนย์สอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา  จัดสนามสอบ  ผ่านระบบ  NT  Access  และแจ้งให้สถานศึกษา 

ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของข้อมูลนักเรียน 
ประกาศสนามสอบ  และแจ้งให้สนามสอบจัดเตรียมสถานที่จัดสอบ ห้องสอบ โต๊ะ เก้าอี้ ให้เพียงพอกับ 

จ านวนผู้เข้าสอบ  และติดประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
  กิจกรรมท่ี ๒   การบริหารจัดสอบและประเมินผลผู้เรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

                     จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการจัดสอบ  ระดับเครือข่ายการจัดการศึกษา  ๒๓  ศูนย์
สอบ   
                     จัดท าคู่มือการด าเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test : NT)     ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๓ และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  และการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง  ระดับชั้น ป.๒ , ป.๔ , ป.๕ , ม.๑ และ ม.๒   ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
                     จัดท าส าเนาแบบทดสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง  ระดับชั้น ป.๒ , ป.๔ , ป.๕ , ม.๑ และ ม.๒ ปีการศึกษา  
๒๕๖๐  ตามจ านวนนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ เพื่อจัดส่งให้ศูนย์ประสานงาน
การสอบ  ระดับเครือข่าย  จ านวน  ๒๓  ศูนย์เครือข่าย 
                     ประชุมศูนย์สอบ ระดับเครอืข่าย  เพื่อชี้แจงแนวด าเนินการ  และแนวปฏิบัติในการด าเนินการจัดสอบ        ปี
การศึกษา  ๒๕๖๐ 
       ด าเนินการจัดสอบตามปฏิทินและตารางการสอบที่ก าหนดไว้  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕  และระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติของ     
ผู้ก ากับการสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘   

      ติดตาม และตรวจเย่ียมสนามสอบ  ให้ขวัญก าลังใจ  และรับทราบปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน 
กิจกรรมท่ี ๓  การวิเคราะห์และประมวลผลการทดสอบ 

          จัดท าข้อมูลผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เพื่อจัดส่งให้กับส านัก
ทดสอบทางการศึกษาทางระบบ EPCC 
          คณะกรรมการระดับเครือข่ายด าเนินการจัดท าข้อมูล  และประมวลผลการประเมินผลผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ , ๔ , ๕ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๑ , ๒  และส่งผลการทดสอบให้กับเขตพื้นที่การศึกษา ตามวันที่ก าหนด 
          คณะกรรมการระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ประมวลผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยข้อสอบ
มาตรฐานกลาง ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ในภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษา  จัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศ  และสรุปรายงานผลการ
ด าเนินการทดสอบ  แจ้งให้กับผู้บริหาร  ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ  เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนต่อไป  



รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ : ๒๙ 
 

กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

    สถานศึกษาน าผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางไปใช้ในการสอบ
ปลายปีร้อยละ  ๒๐  ของคะแนนสอบทั้งหมด ตามรายวิชา และระดับชั้นที่ท าการทดสอบ 
    สถานศึกษารายงานผลการใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง  ร้อยละ ๒๐ ไปยังเขตพื้นที่การศึกษาและน าข้อมูล
ผลการสอบมาวิเคราะห์  วางแผนปรับปรุง และพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป 

  สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
ผลการด าเนินงาน 

    เชิงปริมาณ 
           ผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสังกัด  ได้ด าเนินการจัดสอบ  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  

ตามระเบียบด้วยความบริสุทธิ์โปร่งใส และได้มาตรฐาน 
           นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑ – ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  ในสังกัดได้รับการประเมิน 

คุณภาพผู้เรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ครบทุกคน 
    เชิงคุณภาพ 

                  ผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน  มีความตระหนักและให้ความส าคัญในการประเมินผล
คุณภาพผู้เรียน   

            มีการบริหารการจัดสอบ  เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์  โปร่งใส  และได้มาตรฐาน 
                  นักเรียนทุกคนปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเข้าสอบ  พ.ศ. ๒๕๕๕ และได้รับการ
ประเมินด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
 

ปัญหาอุปสรรค 
 

                       การก าหนดช่วงวันสอบของ สพฐ.  แต่ละเขตพื้นที่การศึกษาจึงก าหนดวันสอบตามความพร้อมของแต่ละ
เขต  ท าให้ครูขาดความเชื่อมั่นในข้อสอบ 
                       การกรอกผลการสอบ บางเครือข่ายมีความคลาดเคลื่อน ท าให้การประมวลผลเกิดความล่าช้า 
 

รูปภาพกิจกรรม  
 

       

 

 

 

 

 

 

  



รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ : ๓๐ 
 

กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่การประเมินผลนักเรียนระดับนานาชาติ (PISA) 
               
การด าเนินงาน 

 

                 ส ารวจข้อมูลนักเรียนที่มีช่วงอายุ ๑๕ ปี  ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
                 วิเคราะห์ข้อมูล  เพื่อพัฒนากลุ่มเป้าหมาย  โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการทดสอบ O-NET ในปีการศึกษา  
๒๕๖๐   
                 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อวางแผนการด าเนินงานตามโครงการ 
                 จัดท าคู่มือ และสื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer – 
based  Assessment) เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมิน PISA  ๒๐๑๘   
                 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer – 
based  Assessment) เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมิน PISA  ๒๐๑๘ 
                 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามแนวทางการประเมินผล PISA  เพื่อฝึก
ทักษะการแก้ปัญหาผู้เรียน และเตรียมความพร้อมรับการประเมินผลนานาชาติ (PISA) ปี ๒๐๑๘   
     ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้ฝึกทักษะในการท าข้อสอบ PISA  ด้วยคอมพิวเตอร์ ทั้งระบบออนไลน์ข้อสอบ 
PISA  และระบบออฟไลน์จากโปรแกรม PISA 
     จัดตั้งกลุ่มไลน์ PISA ๒๐๑๘  สพป.สุรินทร์ เขต ๓  เป็นช่องทางสื่อสารในการนิเทศ ติดตาม และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  นิเทศ ก ากับ ติดตามการใช้สื่อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการฝึกทักษะการท า
ข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร ์
      จัดทดสอบ PISA ๒๐๑๘  ด้วยคอมพิวเตอร์  ในกลุ่มเป้าหมาย  เพื่อประเมินผลและพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนต่อไป 
       สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ  
 

ผลการด าเนินงาน 
 

  เชิงปริมาณ 
 

              ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ ๓ ทุกคน ในสังกัดได้รับการพัฒนาทักษะด้านการทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนรับการประเมิน 
PISA ๒๐๑๘ 
 

   เชิงคุณภาพ 
 

                  ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน มีความตระหนัก และเห็นความส าคัญของการประเมินผลนักเรียน
นานาชาติ (PISA)  ที่มีผลต่อการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน  
              ครูผู้สอนมีความเข้าใจกรอบการประเมิน  PISA  และสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเตรียม
ความพร้อมให้กับผู้เรียนรับการประเมินผล  (PISA)  
                          ครูผู้สอน และนักเรียนได้ฝึกทักษะการท าข้อสอบ PISA ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ อย่างสม่ าเสมอ   
               ครูผู้สอนมีการทดสอบ และมีการวัดประเมินผลผู้เรียนตามแนวทาง PISA  เพื่อปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง   
 
 

  



รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ : ๓๑ 
 

กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

ปัญหา อุปสรรค 
  คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอส าหรับการฝึกทักษะการท าข้อสอบ PISA 
  ความเสถียรของสัญญาณอินเตอร์เน็ต ระหว่างการท าข้อสอบ 
  ความช านาญการในการใช้คอมพิวเตอร์ของครูผู้สอน 
  นักเรียนได้ฝึกท าข้อสอบเฉพาะที่โรงเรียนในเวลาท่ีจ ากัดเท่านั้น 
 

รูปภาพกิจกรรม  

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านการสอบด้วยคอมพิวเตอร์  
( Computer – based  Assessment ) เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA ๒๐๑๘ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ : ๓๒ 
 

กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

โครงการ  การจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ด้วยการลงมือท า : Active Learning 
                         
การด าเนินงาน                              
       
         จัดอบรมการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ด้วยการลงมือท า : Active Learning ส าหรับครูผู้สอน ๔ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ) ชั้น ป.๖ และ ม.๓ กลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (O-NET) คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ โดยให้โรงเรียนส่งรายชื่อครูและตอบ
รับการอบรม 
 

ผลการด าเนินงาน   
  

          เชิงปริมาณ   ครูผู้สอน ชั้น  ป.๖  และ ม.๓   เข้ารับการอบรมจ าแนกตามกลุ่มสาระฯดังนี้  
      

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 จ านวนครูผู้สอนที่เข้ารับการอบรม  
    รวม       ชั้น  ป.๖   ชั้น  ม. ๓ 

ภาษาไทย ๒๐ ๑๗ ๓๗ 
คณิตศาสตร์ ๓๙ ๓๒ ๗๑ 
วิทยาศาสตร์ ๔๓ ๒๘ ๗๑ 
ภาษาอังกฤษ ๔๐ ๓๔ ๗๔ 
     รวม ๑๔๒ ๑๑๑ ๒๕๓          

         
           เชิงคุณภาพ 
     ผลผลิต (Output) 
                          ครูผู้สอนที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ด้วยการ
ลงมือท า : Active  learning                                                                                                                                                                       

    ผลลัพธ์ (Outcome) 
                ครูที่เข้ารับการอบรมสามารถปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนโดยจัดกจิกรรมเพิ่มเวลารู้

ด้วยการลงมือท า : Active  learning ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึน                                                                                             
ปัญหาอุปสรรค  

                    ก าหนดอบรม ๒ วัน  แต่โรงเรียนส่งรายชื่อครูและตอบรับเข้ารับการอบรมเพิ่มเติม
เกินเป้าหมายที่ก าหนด งบประมาณไม่เพียงพอ จึงด าเนินการอบรมฯ เพียง ๑  วัน   
 

รูปภาพกิจกรรม 
 

 

            

  



รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ : ๓๓ 
 

กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

กลยุทธ์ที่ ๓ : ส่งเสริมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 
 
โครงการ : พัฒนาศักยภาพการท างานเป็นทีม “รวมพลังสร้างสรรค์ทีมเขตพื้นที่การศึกษา 
               ก้าวไกลการศึกษาไทยก้าวหน้า”   
   
การด าเนินงาน 

     เสนอขออนุมัติโครงการ 
    แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการอบรม 
    ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
    ก าหนดการอบรม 
    ด าเนินการอบรม 
    สรุป  รายงานผลการด าเนินงาน 
 

ผลการด าเนินงาน 
    เชิงปริมาณ    
    ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงาน
ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ จ านวน ๗๐ คน  
    เชิงคุณภาพ 
  ผลผลิต  (Output) 
     ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓  ได้เพิ่มพูนวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้อง และน าความรู้ที่
ได้รับมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานในหน้าที่และการท างานเป็นทีมให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน   
  ผลลัพธ์ (Outcome) 
     ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓  มีรัก สามัคคี สามารถท างานร่วมกันเป็นทีมให้เกิดประสิทธิภาพ  มีความพึงพอใจ 
เกิดขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป 
 

รูปภาพกิจกรรม 
 

 

 

  



รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ : ๓๔ 
 

กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

โครงการ พัฒนางานและระบบการบริหารจัดการด้านการบริหารงานบุคคล 
 

การด าเนินงาน 

      เสนอโครงการ  ประจ าปี ๒๕๖๑  เพื่ออนุมัติและแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
     แจ้งโรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเข้ารับเข้าประชุม/อบรม 
     แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการการตามโครงการ 
     ประชุมคณะกรรมการและวิทยากรในการประชุม/อบรม 
     ด าเนินการตามโครงการ 
     เมื่อเสร็จสิ้นโครงการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 
ผลการด าเนินการ 
                เชิงปริมาณ 
           ผลผลิต(Output) 
                          ผู้รับผิดชอบงานวางแผนอัตราก าลัง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  
เขต ๓ จ านวน  ๒๓๓ โรงเรียน เข้าร่วมประชุมวางแผนอัตราก าลัง  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
             ผู้รับผิดชอบข้อมูลสารสนเทศ ด้านการบริหารงานบุคคลกลุ่มตัวแทนของโรงเรียน และ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  จ านวน  ๒๐  คน เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
             คณะกรรมการด้านการบริหารบุคคล  เข้าประชุมเพื่อพิจารณาเพื่อให้การบริหารบุคคล
ด้านต่างๆ 
             ผู้ขอเข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย  และเหรียญจักรพรรดิมาลาเข้า
รับร่วมพิธีรับมอบเครื่องราชฯ  ประจ าปี ๒๕๖๑  จ านวน  ๒๖๘ คน 
           ผลลัพธ์ (Outcome) 
               มีการวางแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้
เหมาะสมสอดคล้องกับการจัดการศึกษาให้ครูครบตามเกณฑ์ภายใน ๑ ปีมีครูประจ าชั้นครบทุกห้องภายใน ๒ 
ปีและให้มีข้าราชการครูตรงตามมาตรฐานวิชาเอกตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด
ภายใน ๕  ปี และมีการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กอย่างมีคุณภาพ 
          มีการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ  และข้อมูลอื่นๆ ด้านการบริหารงานบุคคล สามารถน า
ฐานข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 

              มีการบริหารอัตราก าลังพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นไปอย่างมีระบบ เหมาะสม มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
          มีการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ าปี ส าหรับผู้ที่ได้รับพระราชทานใช้
ประดับในพิธีและรัฐพิธี เพื่อเป็นขวัญก าลังใจ เป็นสิริมงคล กับข้าราชการผู้ได้รับพระราชทานเป็นความ
ภาคภูมิใจ และเป็นเกียรติศักดิ์ของผู้ที่ได้รับและวงศ์ตระกูล 



รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ : ๓๕ 
 

กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

          มีการพัฒนางานด้านการบริหารงานบุคคล เกิดประสิทธิภาพ ช่วยพัฒนางานด้านต่างๆ 
ในเขตพื้นที่การศึกษา  ช่วยส่งเสริมให้ขวัญก าลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาละส่งเสริมให้มีการ
ปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 
 
 

รูปภาพกิจกรรม 
 

 

 

      

   

      

 

      

 

    

 

 

 

 

 

 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ : ๓๖ 
 

กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

        โครงการ พัฒนาศักยภาพระบบนิเทศ : การนิเทศการจัดการศึกษาโรงเรียน  
                     ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  
 

การด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ ๑ เริ่มต้นค้นวิเคราะห์( Kick off) 
            ประชุมชี้แจงยุทธศำสตร์นโยบำยขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำจุดเน้นกำรด ำเนินงำนใน             
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
            ศึกษำเอกสำร และทบทวนนโยบำย 
กิจกรรมที่ ๒ บ่มเพาะประสบการณ์(Policy Classification)       
            วิเครำะห์นโยบำย ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมยุทธศำสตร์จุดเน้นกำรด ำเนินงำน       
ปี ๒๕๖๑        
            จัดท ำกรอบแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมยุทธศำสตร์และกระบวนกำรเรียนรู้ใน    
ชั้นเรียน 
            นิเทศกำรศึกษำในโรงเรียนทุกโรงเรียน  
กิจกรรมที่ ๓ สานฝันสู่เป้าหมาย (Learn to Select) ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
             สร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมยุทธศำสตร์จุดเน้นกำรด ำเนินงำน   
             ทบทวนสะท้อนผลจัดท ำกรอบแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ให้มีควำมสอดคล้องตำม
นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร และจุดเน้นกำรด ำเนินงำน  
             นิเทศกำรศึกษำโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 
กิจกรรมที่ ๔ ขยายงานการศึกษา ( Work Shop on Policy) 
             ออกแบบกำรนิเทศกำรศึกษำ ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมยุทธศำสตร์และจุดเน้น 
กำรด ำเนินงำน ภำยหลังทรำบผลกำรนิเทศ  
             จัดท ำกรอบแนวทำงกำรนิเทศกำรศึกษำตำมยุทธศำสตร์กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ในชั้นเรียน 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
กิจกรรมที่ ๕ พาสู่ความส าเร็จ ( How  to Supervition  on the job) ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน  
             ประชุมสัมมนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรจัดกำรศึกษำ ยุทธศำสตร์
จุดเน้นกำรด ำเนินงำน ปี ๒๕๖๑        
             แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครูผู้สอนในกำรด ำเนินกิจกรรมในระดับชั้นเรียนที่สอดคล้องกับกำรจัด
กำรศึกษำยุทธศำสตร์จุดเน้นกำรด ำเนินงำน ปี ๒๕๖๑ 
             ถอดบทเรียนกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรจัดกำรศึกษำยุทธศำสตร์จุดเน้นกำรด ำเนินงำน
และกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 



รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ : ๓๗ 
 

กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

 
ผลการด าเนินงาน 
   เชิงปริมาณ 

    ครูผู้สอนในสังกัด                          จ านวน  ๓,๑๓๑  คน 
    ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด    จ านวน   ๒๓๓   คน 
    บุคลากรทางการศึกษา             จ านวน   ๑๒๐   คน 
     เชิงคุณภาพ 
 ผลผลิต 
   ร้อยละ ของครูผู้สอนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ 
ที่ได้รับการพัฒนา เทคนิค กระบวนการจัดการเรียนรู้การด าเนินงานโครงการนโยบายขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาจุดเน้นการด าเนินงานในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑   
    ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษา ที่บริหารจัดการขับเคลื่อน โครงการนโยบายขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาจุดเน้นการด าเนินงานในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑    
    ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนาด้านโครงการนโยบายขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาจุดเน้นการด าเนินงานในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑     
    ร้อยละของครูผู้สอนได้รับการนิเทศ ติดตามประเมินผลการพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
 ผลลัพธ ์
     โรงเรียนมีศักยภาพในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน ที่มีคุณภาพ 
     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนเพิ่มสูงข้ึน 
รูปภาพกิจกรรม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ : ๓๘ 
 

กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

โครงการ  พัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษา 

การด าเนินงาน 

              พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ในการมุ่ง
ประสิทธิผลตามนโยบายของหน่วยงาน       
             สร้างคู่มือ เครื่องมือ ใบงาน ใบกิจกรรม ตามหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ในการมุ่งประสิทธิผลตามนโยบายของหน่วยงาน     
            ประชุมปฏิบัติการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และความเชื่อมั่น ในการน านโยบายสู่การ
ปฏิบัติในสถานศึกษา ให้เกิดประสิทธิผลอย่างยั่งยืน โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  
            นิเทศช่วยเหลือ ก ากับ  ติดตาม และประเมินผล ในการน านโยบายสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ให้
เกิดประสิทธิผลอย่างยั่งยืน การสร้างครูแกนน า  นักเรียนแกนน า  ในระดับโรงเรียน  จ านวน ๒  วัน   
            จัดอบรมปฏิบัติการระบบการบริหารจัดการระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา จ านวน จ านวน  ๔๖๖ คน    
            การติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด จ านวน ๒๓๓  โรง 
            การวิจัยและพัฒนาระบบการประเมินและประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา  

   การพัฒนามาตรฐานของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา   
            สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
 

ผลการด าเนินงาน 
             เชิงคุณภาพ  ผู้บริหารโรงเรียนทุกคนมีความรู้  ความเข้าใจ และเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัด
การศึกษา โดยการเริ่มต้นจากการก าหนดวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ “ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ เป็นองค์กรชั้นน า คุณธรรมเป็นเลิศ บนพื้นฐานความเป็นสุรินทร์ สู่
สากล” ภายใต้วัฒนธรรมองค์  งานได้ผล  คนมีความสุข  จากค่านิยมเดียวกัน คือ บริหารโปร่งใส เต็มใจ
บริหาร ท างานเป็นระบบ และก าหนดพันธกิจในการด าเนินงาน คือ ๑.) บริหารจัดการศึกษาให้ประชากรในวัย
เรียนในพื้นที่อ าเภอปราสาท  อ าเภอสังขะ  อ าเภอกาบเชิง อ าเภอบัวเชด  อ าเภอพนมดงรัก และ อ าเภอศรี
ณรงค์  ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะคนดี ศรีสุรินทร์  ๒.) พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาสู่มาตรฐานสากล  และก าหนดนโยบาย
หลัก ๘ ประการ ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา คือ 
                    ปีการศึกษา ๒๕๖๑ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ อ่านออกยกชั้น 
                    ๑ ครู  ๑ นวัตกรรม  
                    ๑ ผู้บริหาร  ๑ นวัตกรรม  
                    ๑ โรงเรียน ๑  นวัตกรรม 
                    ๑ โรงเรียน ๑  อัตลักษณ์ 
                    ๑ โรงเรียน ๑  งานวิจัย 
                    ๑ โรงเรียน  ๑ ห้องเรียนต้นแบบ(โรงเรียนจิตศึกษา) 
                    โรงเรียนปลอดขยะ / เขตปลอดขยะ  
  



รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ : ๓๙ 
 

กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

เชิงปริมาณ   ผู้บริหำรโรงเรียน  จ ำนวน  ๒๓๓  คน  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน จ ำนวน ๑๕ คน 
                      ผลผลิต (Output)  ผู้บริหำร  รองผู้อ ำนวยกำร  มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินงำนตำม
วิสัยทัศน์ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต ๓ เป็นองค์กรชั้นน ำ คุณธรรมเป็นเลิศ   
บนพื้นฐำนควำมเป็นสุรินทร์  สู่สำกล”  มีผลงำนหรือชิ้นงำนที่เกิดขึ้นในโรงเรียน คือ  
         ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ อ่ำนออกยกชั้น 
             ครู  ๑ นวัตกรรม  ครูทุกคนมีนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่สำมำรถน ำเสนอ
เป็นแบบอย่ำงได้ 
                        ผู้บริหำร  ๑ นวัตกรรม  ผู้บริหำรทุกคนมีนวัตกรรมกำรบริหำรโรงเรียนสู่คุณภำพ และ
เป็นแบบอย่ำงได้  
                       โรงเรียน ๑ นวัตกรรม  โรงเรียนมีผลงำนที่เป็นผลงำนของโรงเรียนดีเด่น เป็นแบบอย่ำง
ในกำรส่งเสริมพัฒนำนักเรียนทั้งด้ำนวิชำกำร  ทักษะอำชีพ  เทคโนโลยี  หรือ โครงงำนคุณธรรมร่วมสร้ำงคนดี
ให้บ้ำนเมือง 
                       โรงเรียน ๑ อัตลักษณ์ โรงเรียนสำมำรถระบุควำมเป็นตัวตนของโรงเรียนในกำรพัฒนำ
คุณภำพนักเรียนเป็นแบบอย่ำงและต่อเน่ือง  
                            โรงเรียน ๑ งำนวิจัย โรงเรียนสำมำรถน ำข้อมูลสำรเทศที่เกิดขึ้นในโรงเรียน น ำมำเป็น
ฐำนกำรวิจัยเพื่อพัฒนำต่อยอดส่งผลต่อคุณภำพของนักเรียนอย่ำงต่อเน่ือง 
                       โรงเรียน  ๑ ห้องเรียนต้นแบบ(โรงเรียนจิตศึกษำ)  มี ๒ โรงเรียน ที่เป็นโรงเรียนต้นแบบ
จิตศึกษำ คือ โรงเรียนบ้ำนเลิศอรุณ  และ โรงเรียนบ้ำนเชื้อเพลิง 
                       โรงเรียนปลอดขยะ / เขตปลอดขยะ  โรงเรียนทุกโรงเรียนมีกำรจัดกำรขยะที่เกิดขึ้นใน
โรงเรียน และมีวิธีกำรลดขยะในโรงเรียนอย่ำงต่อเน่ือง 
                   ผลลัพธ์ (Outcome)  โรงเรียนมีระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมนโยบำยของเขตพื้นที่ เป็นที่พึงพอใจของผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสีย
ในกำรจัดกำรศึกษำของแต่ละโรงเรียน   
 

รูปภาพกิจกรรม 
 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ : ๔๐ 
 

กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

 โครงการ  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพัฒนาการศึกษาและเครือข่าย 
               การจัดการศึกษา 
 

การด าเนินงาน 
       จัดสรรให้เขตพัฒนาการศึกษาบริหารจัดการ ๖ อ าเภอ และ เครือข่ายจัดการศึกษา จ านวน 

๒๓ เครือข่าย ได้แก่ 
                          จัดสรรให้อ าเภอปราสาท และ อ าเภอสังขะ  อ าเภอละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
                          จัดสรรให้อ าเภอกาบเชิง อ าเภอบัวเชด อ าเภอพนมดงรัก และอ าเภอศรีณรงค์ อ าเภอละ  
๑๐,๐๐๐ บาท    
                          จัดสรรให้เครือข่ายจัดการศึกษา ๒๓ เครือข่าย เครือข่ายละ ๑๐,๐๐๐ บาท  
                          สร้างคู่มือ เครื่องมือการนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานระดับเขตพัฒนาการศึกษาและ 
เครือข่ายจัดการศึกษา  
                          จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานระดับเขตพัฒนาการศึกษาและเครือข่าย 
จัดการศึกษา  
                          จัดประชุมปฏิบัติการวางแผนการด าเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนศิลปหัตถกรรม  
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับอ าเภอและระดับเครือข่าย 
 

ผลการด าเนินงาน 
       เชิงปริมาณ  
              ผู้บริหาร ครู และ บุคลากรในสังกัด  ๒๓๓   โรงเรียน      
 

       เชิงคุณภาพ   เขตพัฒนาการศึกษาและเครือข่ายจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการงานวิชาการ  
งานงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงานทั่วไป มีการพัฒนาศักยภาพการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 
มุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน  

      ผลผลิต (Output)  โรงเรียนจ านวน ๒๓๓  โรง มีการบริหารจัดการงานวิชาการ  งาน
งบประมาณ งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงานทั่วไป มีการพัฒนาศักยภาพการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 
มุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วมมีการจัดการเรียนการสอน  

           ผลลัพธ์ (Outcome)  นักเรียนมีความสามารถทางวิชาการ  นักเรียนมีทักษะและ
สมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ สามารถวางเส้นทางการศึกษาตอ่สู่การประกอบอาชีพตรงตามบุคลิกภาพและความ
ถนัดของนักเรียน  
รูปภาพกิจกรรม 

 

                       

 

  



รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ : ๔๑ 
 

กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

 กลยุทธ์ท่ี ๔ : ขยายโอกาสการเข้าถงึทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

 

โครงการ พัฒนาส่งเสรมิสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
การด าเนินงาน 
         การด าเนินงานแบ่งกิจกรรมออกเป็น  ๔  กิจกรรม  ดังนี้ 
         การประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อวางแผนการด าเนินงานตามโครงการ   
                  จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ด้วย Computer Graphic”  
         การประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามฯ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าคลิป
วีดีโอเบ้ืองต้น” 
         การนิเทศ  ติดตาม  และการจัดเก็บข้อมูลโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างใน
การจัดการเรียนการสอน 
 

ผลการด าเนินงาน 
  เชิงปริมาณ   ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา  จากโรงเรียนในสังกัด 
  เชิงคุณภาพ 
       ผลผลิต (Output) 
                           ครู หรือบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการอบรม มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
          ครู หรือบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการอบรม ได้พัฒนาสื่อ นวัตกรรมการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต้องการ 
          ครูและโรงเรียนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
         ครูและสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ นวัตกรรม และ
การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV/DLIT) 
        ผลลัพธ์ (Outcome)  
                 ครูมีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 
        ครูได้พัฒนาส่ือ นวัตกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต้องการ  
        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ จัดรวบรวมผลงานเพื่อเป็นคลังสื่อ 
นวัตกรรม ส าหรับเผยแพร่ และเป็นแนวทางในการน าไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป 
       ครูได้รับการนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

รูปภาพกิจกรรม 
 
 
 
                                                                                                                                
 
 
                                                            



รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ : ๔๒ 
 

กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

  

การด าเนินงาน  
 

               แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ 
            แจ้งโรงเรียนที่เป็นจุดประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ จ ำนวน ๙ จุด เพื่อเตรียมกำรประชุม  และเชิญ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นวิทยำกรให้ควำมรู้ แนะแนวทำงเลือกกำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

          เชิงปริมาณ    

                 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ จ ำนวน ๑,๙๕๐ คน  
 

           เชิงคุณภาพ 
                 ผลผลิต (Output)    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ มีทำงเลือกในกำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น  
                 ผลลัพธ์ (Outcome)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ รู้จักตนเองและวำงแผนกำรศึกษำต่อได้ด้วย
ตนเอง                
 

ปัญหาอุปสรรค 
 

                   สถำบันกำรศึกษำสำยอำชีพเปิดรับสมัครและนักเรียนรำยงำนตัวเพื่อเข้ำศึกษำต่อตั้งแต่
เดือนมกรำคมของทุกปี กำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ ควรปรับให้ทันต่อเหตุกำรณ์        
                 งบประมำณไม่เพียงพอ 
 
รูปภาพกิจกรรม 
  

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

       โครงการ   ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับให้ได้รับโอกาส 

                               ในการศึกษาต่อขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑    



รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ : ๔๓ 
 

กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

       กลยุทธท์ี่ ๕ : จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
      โครงการ   ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรา้งวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสู่เด็กนักเรยีน  
            
การด าเนินงาน      
        
     เสนอขออนุมัติโครงการ 
             แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการอบรม 
    ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
    ก าหนดการอบรม 
    ด าเนินการอบรม 
    สรุป  รายงานผลการด าเนินงาน  
  
ผลการด าเนินงาน 
 
   เชิงปริมาณ    
    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  จ านวน  ๓๑๗  คน 
   เชิงคุณภาพ 
 
  ผลผลิต  (Output) 
                      ได้บุคลากรที่มคีวามรู้ ความสามารถมาปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาและมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงข้ึน 
            ผลลัพธ์ (Outcome) 
     ผู้เข้าประชุมเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และได้เรียนรู้ระเบียบกฎหมาย คุณธรรม
และจริยธรรม และเรียนรู้วิธกีารเรียนการสอนแบบใหม่และท าให้เด็กนักเรียนเข้าใจ ส่งผลดีต่อการจัดการเรียน
สอนต่อไป  
 
รูปภาพกิจกรรม 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ : ๔๔ 
 

กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

 โครงการ     การประชุมสัมมนาศักยภาพผู้บริหาร ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม ของ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการ ศึกษาในสังกัด  

          

การด าเนินงาน 
      ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
 

                เสนอขออนุมัติโครงการ 
    แต่งตั้งคณะท างานด าเนินงาน 
    ประชุมคณะคณะกรรมการอ านวยการ 
    ประชุมคณะกรรมการก าหนดหลักสูตร 

    จัดอบรมสัมมนา ประกอบด้วย การบรรยาย   
           สรุปประเมินผลการด าเนินงานโครงการ  
          รายงานการด าเนินการโครงการ 
ผลการด าเนินงาน 
     เชิงปริมาณ    
                             ผอ.สพป.สุรินทร ์เขต ๓ และรอง ผอ. สพป.สุรินทร์ เขต ๓  จ านวน ๕ คน 
                         ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ าที่ปฏิบัติงานใน สพป.
สุรินทร์ เขต ๓  จ านวน  ๘ คน 
                         ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน  ๑๖๖  คน 
                         คณะท างานและทีมงาน  จ านวน  ๒๑  คน 
           รวมทั้งสิ้น   ๒๐๐  คน 
     เชิงคุณภาพ 
                      ผลผลิต  (Output) 
                        ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน  เป็นส่วนหน่ึงในการป้องกันการทุจริตของ
ประเทศ ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย จรรยาบรรณ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการทุจริตอย่างเคร่งครัด และร่วมกัน ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
            ผลลัพธ์ (Outcome) 
                        ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน 
                     ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต ๓ และรอง ผอ. สพป.สุรินทร์ เขต ๓  ข้าราชการบุคลากรทาง
การศึกษาและลูกจ้างประจ าที่ปฏิบัติงานใน สพป.สุรินทร์ เขต ๓  ให้ความส าคัญในการถือปฏิบัติตามระเบียบ 
กฎหมาย จรรยาบรรณและจริยธรรมเพิ่มขึ้น 

 

รูปภาพกิจกรรม 
 
 
 
 

  



รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ : ๔๕ 
 

กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

      กลยุทธท์ี่ ๖ : พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

 
                         โครงการ  บริหารจัดการงบประมาณตามความจ าเป็นพื้นฐาน 
                 
การด าเนินการ 
  

 
ที ่

 
รายการ /ประเภทรายจ่าย 

 
จ านวนงบประมาณ 

เบิกจ่ายค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ/สาธารณูปโภค 

 
หมายเหตุ 

๑ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ๕๘๙,๗๘๑.๐๐ ๕๘๙,๗๘๑.๐๐  
๒ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง ๑๑๑,๐๘๓.๓๒ ๑๑๑,๐๘๓.๓๒  
๓ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ๑๔๘,๗๔๕.๐๐ ๑๔๘,๗๔๕.๐๐  
๔ ค่าวัสดุส านักงาน/จ้างท าของ ๑,๓๗๗,๒๑๑.๔๙ ๑,๓๗๗,๒๑๑.๔๙  
๕ ค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น ๙๘,๐๔๙.๘๐ ๙๘,๐๔๙.๘๐  
๖ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ๒๕๖,๖๓๕ .๐๐ ๒๕๖,๖๓๕ .๐๐  
๗ ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา

เครื่องปรับอากาศ 
๒๔๑,๗๕๗.๐๐ ๒๔๑,๗๕๗.๐๐  

๘ ค่ากระแสไฟฟ้า ๗๔๔,๙๖๘.๒๖ ๗๔๔,๙๖๘.๒๖  
๙ ค่าน้ าประปา ๓๓,๓๓๒.๐๐ ๓๓,๓๓๒.๐๐  

๑๐ ค่าโทรศัพท์และค่าบริการอินเตอร์เน็ต ๑๐๗,๙๓๕.๐๐ ๑๐๗,๙๓๕.๐๐  
๑๑ ค่าไปรษณียากร ๑๑๙,๓๐๒.๐๐ ๑๑๙,๓๐๒.๐๐  

 
รวมเงินทั้งส้ิน 

๓,๘๒๘,๘๐๐ .๐๐ ๓,๘๒๘,๘๐๐ .๐๐  
 

 

ผลการด าเนินการ 
    

              เชิงปริมาณ  
                           เบิกจ่ำยจ ำนวนทั้งสิ้น  ๓,๘๒๘,๘๐๐ บำท งบประมำณค่ำสำธำรณูปโภคและ
ค่ำใช้จ่ำยไปรำชกำรใช้เกินงบประมำณที่ตั้งไว้ ถัวจ่ำยจำกงบประมำณที่ตั้งไว้ 
    เชิงคุณภาพ  
  ผลผลิต  
                            ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต ๓ สำมำรถสนับสนุนส่งเสริม
กำรจัดกำรศึกษำของหน่วยงำนในสังกัดในปีงบประมำณ ๒๕๖๑  
  ผลลัพธ์  
                            ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต ๓ สำมำรถเบิกจ่ำยเงินได้
ถูกต้อง ทันเวลำ และเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ : ๔๖ 
 

กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

โครงการ  :  พัฒนาศกัยภาพประธานเครือข่ายการจัดการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 
 

การด าเนินงาน 
 

  เสนอขออนุมัติโครงการ   
  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
  จัดท าเอกสาร 
  แจ้งประธานเครือข่ายการจดัการศึกษาเข้าประชุมสัมมนาตามปฏิทินการประชุม 
  ด าเนินการประชุมสัมมนา 
  ก ากับ ตดิตาม ประเมินผล 
 

ผลการด าเนินงาน 
            เชิงปริมาณ   
                ประธานเครือข่ายการจดัการศึกษา มีจ านวนทั้งสิ้น ๒๓ คน 
           เชิงคุณภาพ 
                 ผลผลิต (Output)   
 

                ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
การสร้างความเข้มแข็งของเขตพื้นที่การศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถน าไปขยายผลและปฏิบัติได้จริง
ถูกต้องมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของ
ภาครัฐให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

                   ผลลัพธ์ (Outcome)  
            บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ มีความรู้ ความ
เข้าใจและสามารถน าไปต่อยอดการบริหารจัดการภายในส านักงานและเครือข่ายการจัดการศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงข้ึน 
 
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
 

               ขาดการอบรม พัฒนาอย่างต่อเน่ือง  
             งบประมาณในการด าเนินการโครงการมีจ ากัด  
 

รูปภาพกิจกรรม 
 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ : ๔๗ 
 

กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

 

การด าเนินงาน  
          เสนอขออนุมัติโครงกำร 
          แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
          จดัท ำเอกสำร 
          แจ้งบุคลำกรเข้ำประชุมสัมมนำตำมปฏิทินกำรประชุม 
          ด ำเนินกำรกำรประชุมสัมมนำ 
          ก ำกับ  ติดตำม  ประเมินผล 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

       เชิงปริมาณ 
           บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์  เขต  ๓   ดังนี้ 
                ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต ๓ และรอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต ๓      จ ำนวน     ๕   คน 
                ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย/เจ้ำหน้ำที่                        จ ำนวน     ๙   คน 
                    รวม ๑๔   คน  ได้เข้ำร่วมโครงกำรฯไม่น้อยกว่ำร้อยละ  ๘๐  ตลอดกำรด ำเนินโครงกำรฯ 
       เชิงคุณภาพ 
       ผลผลิต (Output)  ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ   มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเรื่อง กำรพัฒนำคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำ  กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของเขตพื้นที่กำรศึกษำ  กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง สำมำรถน ำไปขยำย
ผล และปฏิบัติได้จริง   ถูกต้อง มีประสิทธิภำพ  และเกิดประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำน 
                ผลลัพธ์ (Outcome) ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต ๓  ยกระดับ
คุณภำพกำรปฏิบัติงำนของภำครัฐให้สอดคล้องกับพระรำชกฤษฎีกำ  ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี 
 
 

รูปภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
  

โครงการ      โครงการพัฒนาศักยภาพ รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต ๓  ผอ.กลุ่ม 

                 หน่วย/ศูนย์  และบุคลากรทางการศึกษา  



รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ : ๔๘ 
 

กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

โครงการ    อบรมเชิงปฏิบัติการระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (my office) 
 

 

การด าเนินงาน 
 

        เสนอขออนุมัติโครงการ 
        แต่งตั้งคณะท างาน 
        จัดท าเอกสาร 
        แจ้งบุคลากรเข้าอบรม 
        ด าเนินการอบรม 
        ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
          เชิงปริมาณ  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (my office) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานและมีการบริหารจัดการที่ดี ผู้เข้ารับการอบรมฯ รวมทั้งสิ้น   ๔๒๘  คน ประกอบด้วย 
              บุคลากร สพป.สุรินทร์ เขต ๓   จ านวน   ๗๕  คน    
              ผู้บริหารสถานศึกษา              จ านวน ๒๓๓  คน 
     ธุรการโรงเรียน            จ านวน ๑๒๐  คน 
        เชิงคุณภาพ 
           ผลผลิต (Output) 
           ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ 
เขต ๓สามารถเรียนรู้ เข้าใจ และปฏิบัติงานสารบรรณโดยใช้กระบวนการงานระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ 
(my office) ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 
           ผลลัพธ์ (Outcome) 
           ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  
เขต ๓ มีความรู้ และเข้าใจการใช้งานระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (my office) ได้อย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพ สามารถต่อยอดกระบวนการปฏิบัติงานสารบรรณในด้านอื่นๆ ได้ 
 

ปัญหาอุปสรรค 
    การอบรมมีเวลาจ ากัด มีระยะเวลาการฝึกปฏิบัติน้อย  
             บุคลากรขาดทักษะการปฏิบัติงานด้านสารบรรณ   
             งานระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (my office) มีความซับซ้อน  
 

รูปภาพกิจกรรม 
 

 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ : ๔๙ 
 

กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

 
การด าเนินงาน 
   แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรประชมุสัมมนำฯ 
   ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
   ด ำเนินกำรจัดประชุมสัมมนำเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ              
และผู้เกษียณอำยุรำชกำร ประจ ำปี ๒๕๖๑ 
 

 ผลการด าเนินงาน 
 

        เชิงปริมาณ 
     เป้ำหมำย คือ ข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำงประจ ำที่เกษียณอำยุรำชกำร 
จ ำนวน ๑๔๗ คน ผู้บริหำรโรงเรียนในสังกัด บุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสุรินทร์ เขต ๓ 
        เชิงคุณภาพ 
            ผลผลิต (Output)  ผู้เข้ำร่วมสัมมนำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในระเบียบกฎหมำย เนื้อหำในกำร

ประชุมสัมมนำฯ และมีควำมพึงพอใจต่อกำรเข้ำร่วมประชุมสัมมนำฯ 
     ผลลัพธ์ (Outcome) ผู้เกษียณอำยุรำชกำรทุกคนมีขวัญและก ำลังใจ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมำย โดยเฉพำะสวัสดิกำรต่ำงๆ หลังจำกเกษียณอำยุรำชกำร 
 

ปัญหาอุปสรรค 
 

         กำรประสำนมีควำมล่ำช้ำ ขำดควำมต่อเน่ือง ข้อมูลไม่ครบถ้วน เน่ืองจำกบุคลำกรที่เกษียณอำยุ
รำชกำรอยู่ไกล และมีจ ำนวนมำก 
         งบประมำณมีจ ำกัด  
 

รูปภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ   เสริมสร้างคุณภาพชีวิตข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา  

               และผู้เกษียณอายุราชการ      



รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ : ๕๐ 
 

กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

  

      โครงการ  กิจกรรมสัมพันธ์ ผู้บริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                  สุรินทร์ เขต ๓ 
  
 

การด าเนินงาน 
 

         กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ ์
     การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ๓ ประเภทกีฬา ได้แก่ กีฬาฟุตบอลชาย ๑๑ คน                  กีฬา
วอลเลย์บอล ชาย-หญิง  กีฬาเปตอง VIP   กีฬาเปตอง ชาย-หญิง  กีฬาพื้นเมือง 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

       เชิงปริมาณ   
 จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ และผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง ๖ อ าเภอ รวม ๓๕๐ คน 
   ข้าราชการและบุคลากรส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร ์เขต ๓ จ านวน  ๙๐ คน 
              ข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จ านวน ๒๖๐ คน  
    
       เชิงคุณภาพ 
              ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุรินทร์ เขต ๓ มีการประสานงานในการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดและใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ปัญหาอุปสรรค 
 

   การด าเนินโครงการมีเวลาที่จ ากัด   
   งบประมาณส าหรับการด าเนินการมีจ ากัด  
 
รูปภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ : ๕๑ 
 

กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

 
การด าเนินงาน 
 

            เสนอขออนุมัติโครงการ 
            แต่งตั้งคณะท างาน 
            จัดท าเอกสาร 
            แจ้งบุคลากรเข้าอบรม 
            ด าเนินการอบรม 
            ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
 

ผลการด าเนินงาน 
         เชิงปริมาณ   
                       พัฒนาบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ จ านวน ๗๗ คน 
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ 
 

         เชิงคุณภาพ 
                บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในแนวการประเมินของส่วนราชการ ตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ KRS (KPI Report System) 
การประเมินการบริหารจัดการตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑ 
การประเมินการติดตามระบบควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ และมาตรการประหยัดพลังงาน  
  

                     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน
ของภาครัฐให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
 

 ปัญหาอุปสรรค 
 

             การประสานมีความล่าช้า ขาดความต่อเน่ือง ข้อมูลส าหรับการรายงานมีไม่ครบถ้วน  
                    การรายงานในระบบมีความล่าช้า   
                    งบประมาณส าหรับการด าเนินการมีจ ากัด  
 
รูปภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 

โครงการ  การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา 

              สุรนิทร์ เขต ๓ 



รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ : ๕๒ 
 

กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

การด าเนินงาน 
 

   กิจกรรมที่ ๑ ก าหนดให้ทุกโรงเรียนในสังกัด จ านวน ๒๓๓ โรงเรียน จัดกิจกรรมการวิ่งโดยพร้อม
เพรียงกันตามก าหนดการ โดยก าหนดเส้นทางวิ่งในเขตบริการของโรงเรียน             
   กิจกรรมที่ ๒ ก าหนดการวิ่งในระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร์ เขต ๓ ตาม
ก าหนดการ ณ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ วิ่งไปตามเส้นทางผ่านตัวอ าเภอ
ปราสาท ระยะทางประมาณ ๖ กิโลเมตร  
              กิจกรรมที่ ๓ ร่วมกิจกรรมกับนายอาทิวราห์  คงมาลัย  หรือ ตูน  บอดี้สแลม ในการวิ่งที่จังหวัด
ตาก โดยร่วมกับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

           เชิงปริมาณ 
       บุคลากรทางการศึกษา ครู ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต ๓ จ านวน ๒๓๓ โรงเรียนและบุคลากรในส านักงานเขต 
  บุคลากรทางการศึกษา ครู ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต ๓ จ านวน ๔๕,๕๐๐ คน 
 

            เชิงคุณภาพ 
                         ผลผลิต (Output)   
                      บุคลากรทางการศึกษา ครู ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ เสียสละและมีจิตอาสา เป็นการเสริมสร้างและปลูกฝังวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นกับ
บุคลากรทางการศึกษา ครู ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน ในสังกัด 
                          ผลลัพธ์ (Outcome)  
                          บุคลากรทางการศึกษา ครู ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน ในสังกัด มีศักยภาพการเสียสละ
และมีจิตอาสา ได้เสริมสร้างและปลูกฝังวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นกับองค์กรและชุมชน 
 

ปัญหาอุปสรรค  

                           มีระยะเวลาในการด าเนินการน้อย  ขาดงบประมาณในการด าเนินการโครงการ เนื่องจาก
เป็นโครงการใหม่ 
รูปภาพกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

         โครงการ “      สพป.สุรินทร์ เขต ๓ ก้าวคนละก้าว ก้าวต่อให้ถึงตูน บอร์ดี้สแลม” 



รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ : ๕๓ 
 

กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

 

       โครงการ   การติดตาม ประเมินผล และรายงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์  
                          กลยุทธ์ จุดเน้น 
                                       
การด าเนินงานกิจกรรม 
 

              ประสำนขอข้อมูลกำรตรวจรำชกำรตำมกลุ่ม/หน่วย  
            จัดท ำข้อมูลที่เกี่ยวข้องน ำเสนอผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
            ประชุมชี้แจงและรับกำรตรวจรำชกำร 
 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

        เชิงปริมาณ 

                จัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.๒๕๖๑ 
               กำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยโรงเรียนขนำดเล็กของโรงเรียนบ้ำนอุโลก 
      กำรตรวจรำชกำรตำมโครงกำรอำหำรกลำงวันของโรงเรียนบ้ำนตำนี 
 

         เชิงคุณภาพ 
                ผลผลิต (Output) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรจัดกำรตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ มีองค์ประกอบครบถ้วนตรงตำมวัตถุประสงค์ของกระทรวงศึกษำธิกำร 
สำมำรถตอบโจทย์กำรตรวจรำชกำรได้ 
             ผลลัพธ์ (Outcome)  องค์กรสำมำรถน ำข้อมูลสำรสนเทศและผลกำรจัดกำรศึกษำ ปีงบประมำณ 
๒๕๖๑ ใช้ก ำหนดนโยบำยและวำงแผนพัฒนำกำรศึกษำในปีงบประมำณถัดไป 
 

ปัญหาอุปสรรค    
          -ไม่มี- 
 
รูปภาพกิจกรรม 
  
 
 
 
 
 
 

 

 



รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ : ๕๔ 
 

กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

โครงการ  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
การด าเนินงาน 
 

    
    ประชุมพิจารณาจดัสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
    สรุปรวบรวมโครงการจากทกุกลุ่ม/หน่วย  ตามจ านวนงบประมาณที่จัดสรร 
    ด าเนินการจัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
    สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
    การบริหารจดัการตามภารกิจงานกลุ่มนโยบายและแผน 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

    เชิงปริมาณ 
                  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  จ านวน ๒๑๗  หน้า 
    เชิงคุณภาพ 
             ผลผลิต (Output)   
                   แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
             ผลลัพธ์ (Outcome)  
                   สพป.สุรินทร์ เขต ๓  มกีระบวนการพัฒนา การวางแผนการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ปัญหาอุปสรรค  
                  ในการด าเนินโครงการ การด าเนินการตามโครงการไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่ตั้งไว้ 
 

รูปภาพกิจกรรม 
 
                              

    
                                
           
 

  



รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ : ๕๕ 
 

กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

โครงการ  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับ 
                   
การด าเนินงาน 
          
          ประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอน และบุคลากรที่รับผิดชอบ 
          จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
          นิเทศ ติดตามและสร้างความร่วมมือช่วยเหลือในการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาภาคบังคับ 
          นิเทศ ติดตาม วัดผล ประเมินผลและรายงานผล 
 

ผลการด าเนินงาน 
           

            เชิงปริมาณ 
                  ผู้บริหารการศึกษาใน สพป.สุรินทร์ เขต ๓   จ านวน  ๕  คน 
              ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับ จ านวน ๘๑  คน 
             บุคลากรที่เกี่ยวข้อง  ๑๕  คน   
             เชิงคุณภาพ 
              ผลผลิต (Output)  ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับ
ทุกคนมีความพึงพอใจและมีระดับความก้าวหน้าในการด าเนินงานของกลุ่มโรงเรียน 
              ผลลัพธ์ (Outcome) การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาภาคบังคับของโรงเรียนในสังกัด 
สพป.สุรินทร์ เขต ๓  เป็นเอกภาพ  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการยอมรับจาก
ผู้รับบริการและสังคมทั่วไป 
 
ปัญหาอุปสรรค    -ไม่ม-ี 
 
รูปภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

  



รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ : ๕๖ 
 

กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

โครงการ   ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก 
  
 การด าเนินงาน 
 

                 แต่งตั้งคณะท างานติดต่อประสานงานรายละเอียดข้อมูลการด าเนินงาน 
               จัดการประชุมชี้แจงโครงการกับผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
               ด าเนินการตามโครงการ ระยะเวลา ๒ วัน 
         ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
      นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
      จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนและประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 
ผลการด าเนินงาน 
 
        เชิงปริมาณ 
               ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรใน สพป.สุรินทร์ เขต ๓   จ านวน  ๓  คน 
            ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  จ านวน ๖๑  คน 
         เชิงคุณภาพ 
            ผลผลิต (Output)  โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนพัฒนาการเรียนการสอนและขับเคลื่อน
บริหารการศึกษา 
            ผลลัพธ์ (Outcome) เกิดการพัฒนาสร้างสรรค์เครือข่ายการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  ท าให้เกิดการเชื่อมประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ร่วมกันอย่างยั่งยืน และมีระดับคุณภาพการศึกษาที่สูงขึ้น  มีความเข้มแข็ง  (Empowerment) ยิ่งขึ้น 
สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กได้อย่างยั่งยืน 
 
ปัญหาอุปสรรค    -ไม่ม-ี 
 
รูปภาพกิจกรรม 

          
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ : ๕๗ 
 

กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

 
โครงการ    พัฒนาศักยภาพครูผู้ปฏิบัติหน้าที่การเงินและบัญชีในระดับโรงเรียน 

 

 
การด าเนินการ    

                       ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียนสถานศึกษาใน
สังกัดจ านวน ๔๖๖ คน  และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ๑๐ คน รวมจ านวนทั้งสิ้น  ๔๗๖  
คน   
ผลการด าเนินการ 
 

  เชิงปริมาณ   
                        ผู้เข้าประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
โรงเรียนและบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.
สุรินทร์ เขต ๓  รวม   ๔๗๖  คน 
  เชิงคุณภาพ  
   ผลผลิต  
                          ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีโรงเรียน บุคลากรกลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์  ๔๗๖ คน มีความรู้เข้าใจสามารถปฏิบัติงานการเงินและบัญชีในสถานศึกษาได้ถูกต้อง  
   ผลลัพธ์  
                           การปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินและการลงบัญชีควบคุมเงินงบประมาณของสถานศึกษา
ตามระบบการควบคุมเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. ๒๕๔๔ ถูกต้อง เป็นไปในแนวเดียวกัน สามารถส่งรายงาน
ทางการเงินให้หน่วยงานต้นสังกัด  ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป 
                      ได้สร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีของกลุ่มการเงินโรงเรียนในสังกัดและ
บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   
 
ปัญหาอุปสรรค    -ไม่ม-ี 
 
รูปภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
   
 
 
 
  



รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ : ๕๘ 
 

กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

โครงการ  การพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเพื่อยกระดับ 
                    
การด าเนินงาน 
 

               ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา  
            ประชุมคณะอนุกรรมการสุรินทร์ เขต ๓ จัดท าเครื่องมือการติดตาม ตรวจสอบและนิเทศ
การศึกษาตามตัวชี้วัดที่ก าหนด  
            นิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ จ านวน ๒ ครั้ง 
            สรุปผล วิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลการด าเนินงาน 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

          เชิงคุณภาพ  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ได้รับการ
นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนทุกโรงเรียน และจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ในภาพรวมของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
          เชิงปริมาณ  ร้อยละร้อยของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 
๓ ได้รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง มีแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนทุกโรงเรียน และจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
                 ผลผลิต (Output)  โรงเรียนจ านวน ๒๓๓ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละร้อย ได้รับการนิเทศ ติดตาม 
ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
                 ผลลัพธ์ (Outcome)  โรงเรียนมีความพึงพอใจต่อการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 
ปัญหาอุปสรรค    -ไม่ม-ี 
 
รูปภาพกิจกรรม 
                  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ : ๕๙ 
 

กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

โครงการ     สนับสนุนสถานศึกษา เข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
                ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
 

การด าเนินงาน 
 

              แจ้งประกาศ หลักเกณฑ์ การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้โรงเรียนในสังกัด ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับ
ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ทราบ และส่งขอรับการประเมินฯ   
            แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
            ประชุมคณะกรรมการออกประเมินฯ 
           จัดท าปฏิทินการออกประเมินและแจ้งโรงเรียนทราบเพื่อเตรียมการ 
             คณะกรรมการออกประเมินฯ ตามปฏิทิน 
             ประชุมสรุปผลการประเมินฯ และส่งผลการประเมินให้ สพป.ที่เป็นศูนย์ประสานงานการ
คัดเลือกฯระดับจังหวัด 
             ส่งโครงการขอรับการสนับสนุนสถานศึกษาเพื่อรับการประเมินระดับกลุ่มจังหวัด 
            แจ้งโรงเรียนยืมเงินราชการและเตรียมความพร้อมการประเมินระดับกลุ่มจังหวัดและรายงาน
ผลการด าเนินงาน 
 

ผลการด าเนินงาน 
         เชิงปริมาณ 
               สถานศึกษาในสังกัด ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวน ๑ โรง คือ 
โรงเรียนบ้านล าดวนพัฒนา อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  
        เชิงคุณภาพ 
                ผลผลิต (Output)  ปลูกฝังคุณธรรมความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียนและสถานศึกษา  
                ผลลัพธ์ (Outcome)  สถานศึกษาได้รับรางวัลพระราชทาน ซึ่งเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่าสูงสุด เป็น
เกียรติประวัติที่น่ายกย่อง เป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งสถานศึกษาต้องตระหนักถึงรางวัลอันทรงเกียรติและด ารงไว้ให้
ยั่งยืนตลอดไป 
 
ปัญหาอุปสรรค    -ไม่ม-ี 
 
รูปภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
  



รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ : ๖๐ 
 

กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

โครงการ   แผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
การด าเนินงาน 
 

                   ติดตามผลการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
                  ตรวจสอบภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
                  ตรวจสอบภายในสถานศึกษา จ านวน ๔๐ แห่ง     
      

ผลการด าเนินงาน  
 

            เชิงปริมาณ   
                  ตรวจสอบภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ โดยตรวจสอบ
ประเด็นด้านการเงิน บัญชี และรายงานทางการเงินในระบบ GFMIS  
                ตรวจสอบภายในสถานศึกษา จ านวน ๔๐  แห่ง โดยตรวจสอบประเด็นดังต่อไปนี้  
                       - การเงิน การบัญชี และการควบคุมพัสดุและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน เงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
                ติดตามผลการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน ๔๖ แห่ง 
 

             เชิงคุณภาพ 
                      ผลผลิต (Output)  
                            ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการปฏิบัติงานระบบ GFMIS และเงินทดรอง
ราชการมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ม 
                       สถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น ปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน การบัญชี และการควบคุมพัสดุและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินได้ถูกต้อง ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น และ
เป็นไปตามระเบียบก าหนด 
                   กรณีติดตามผลการตรวจสอบ ช่วยให้สถานศึกษาปฏิบัติงานเป็นปัจจุบัน และ
ถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
                     ผลลัพธ์  (Outcome) 
                                 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา การควบคุมการเบิกจ่ายเงินมีความรัดกุม ข้อมูลมี
ความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 
                             การปฏิบัติงานสถานศึกษา สามารถน าแนวปฏิบัติงานไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
อย่างเป็นระบบ สามารถลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วและมีความถูกต้องมาก
ยิ่งข้ึน 
รูปภาพกิจกรรม 



รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ : ๖๑ 
 

กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

โครงการ  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                   
การด าเนินงาน 
             พัฒนาเว็บไซต์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ให้ตอบสนองกับ
ผู้ใช้และสมาชิกผู้ติดตามให้มากขึ้น 
    ซ่อมบ ารุงดูรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบโสตทัศนูปกรณ์หอประชุมภายใน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
    พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ควบคุมอุปกรณ์ให้บริการอินเทอร์เน็ต 
 

ผลการด าเนินงาน 
       เชิงปริมาณ 
               เว็บไซต์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓  มีข้อมูลสะสมเพิ่มขึ้นใน
ระบบ 
              ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ มีระบบเว็บไซต์ใหม่เพิ่มเข้ามาใช้งาน
อีก ๑ ระบบ ได้แก่ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My office)  http://myoffice.surin๓.go.th เพื่อรองรับ
การนโยบายลดการใช้กระดาษ   
              ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓  ได้รับการปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
การสื่อสารทั้งระบบการฉายภาพ เครื่องเสียง และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งรองรับการขยายพื้นที่ห้อง
ประชุม สามารถรองรับผู้เข้าประชุมได้ จ านวน  ๕๐ คน 
               ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ ใช้งานได้อย่างปลอดภัยและต่อเนื่องจากการส่ง
บุคลากรเข้ารับการอบรมการควบคุมอุปกรณ์ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Microtik) 
         เชิงคุณภาพ 
                 ผลผลิต (Output)  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและระบบโสตทัศนูปกรณ์ได้รับ
การปรับปรุง  มีมาตรฐานการรองรับการใช้งานและตอบสนองของบุคลากรได้ดีขึ้น  
                ผลลัพธ ์(Outcome)  บุคลากรได้มีโอกาสใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่สะดวกมากขึ้น 
 
รูปภาพประกอบ 
 

 
           
 
 
                                                             
 
 
 
 
  



รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ : ๖๒ 
 

กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 

โครงการ      พัฒนาบุคลากรดา้นข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
 
การด าเนินงาน 
     

     จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องอ่านบัตรประชาชนแบบ Smart Cardที่ได้รับการจัดสรรจาก 
สพฐ. 
     จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

ผลการด าเนินงาน 
      เชิงปริมาณ 
            เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านข้อมูลสารสนเทศ ของโรงเรียน จ านวน  ๒๓๓ คน ได้รับการพัฒนาและ
เข้าใจการจัดเก็บข้อมูลประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 
 
       เชิงคุณภาพ 
                ผลผลิต (Output)  
                    โรงเรียนในสังกัดสามารถจัดเก็บและบันทึกข้อมูลนักเรียนรายคน :DMC  ระบบสารสนเทศ
เพื่อบริหารการศึกษา : EMIS  BOBEC  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ระยะที่ ๒ และปลายปีการศึกษารวม ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ระยะที่ ๑ (มิถุนายน ๒๕๖๑)  ได้รับครบถ้วนตามก าหนดของ สพฐ. 
                 ผลลัพธ์ (Outcome)  
                      ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถข้อมูลไปใช้งานได้ เช่นการจัดสรรงบประมาณการประเมินผล    
ค ารับรองปฏิบัติราชการ  มีข้อมูลรองรับการติดตาม ตลอดจนให้บริการข้อมูลกับหน่วยงานอื่น ๆ และเอกชน
ได้ตามความประสงค์ผู้ขอ 
 

รูปภาพกิจกรรม 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


