
รายงานผลการด าเนินงาน 2560 : 44 
 

กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร์ เขต 3 

กลยุทธ์ท่ี 3   ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาสตามศักยภาพ 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีหน้าท่ีในการให้บริการทางการศึกษาครอบคลุม
พื้นท่ีการให้บริการ 6 อ าเภอ มีโรงเรียนในสังกัด  จ านวน  233  โรงเรียน ในการด าเนินการงานขยายโอกาสเข้าถึง
บริการการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มศักยภาพและมีคุณภาพได้
ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนภายใต้โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559 
 โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 
 โครงการติดตามนักเรียนออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับ 
 โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งด้านประชาธิปไตยในสถานศึกษาด้วยกระบวนการสภานักเรียน 

และพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน 
 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการแนะแนวและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเข้มแข็ง 
 โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

 
 ผลการด าเนินงาน 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการสร้างโอกาส
ทางการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 ส่งเสริมให้นักเรียน
อยู่ในระบบโรงเรียน  แก้ปัญหาเด็กออกกลางคัน โดยการสนับสนุนทุนการศึกษา การป้องกันยาเสพติด   การ
เสริมสร้างทักษะภาวะผู้น าจัดให้มีกิจกรรมสภานักเรียนทุกโรงเรียน เพื่อฝึกทักษะการเป็นผู้น า และเป็นแกนน า
ช่วยเหลือเพื่อนักเรียนในโรงเรียน มีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาสาเสพติด มีการส่งเสริมสร้างการเย่ียมบ้านนักเรียน 
และดูแลช่วยเหลือนักเรียนรวมทั้งปกป้องคุ้มครองนักเรียนจากภัยต่าง ๆ สร้างเสริมทักษะการว่ายน้ าเพื่อให้มีชีวิตรอด
จากการประสบอุบัติเหตุทางน้ าและสร้างเสริมทักษะชีวิตเพื่อให้นักเรียนสามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้ อีกท้ังมี
การพัฒนาทางด้านจิตใจ คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้นักเรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 
ผลที่เกิดจากนักเรียน 
 

 ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาภาคบังคับทุกคนคิดเป็นร้อยละ 100 
 ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาสมีการพัฒนาศักยภาพและมีคุณภาพโดยการระดมทรัพยากร 

ทางการศึกษา ทุนต่าง ๆ เช่นทุนร่วมจิตต์น้อมเกล้า และอื่น ๆ อีกมากมาย 
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 นักเรียนได้เพิ่มพนูประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
ภายใต้โครงการ To Be Number One โครงการสภานักเรียน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข มีระบบดูแลนักเรียนภายใต้กิจกรรม 
 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

  นักเรียนและเยาวชนเห็นคุณค่าความส าคัญของตนเองส่งผลให้เกิดแรงบันดาลใจในการประกอบ 
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ 
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 เสนอโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559 เพื่ออนุมัติและ

แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ 

  แจ้งโรงเรียนท่ีส่งผลการประเมินตนเอง เตรียมรับการประเมิน 

 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข      

 ประชุมคณะกรรมการออกประเมินผลงาน  

 คณะกรรมการประเมินผลงาน จ านวน 24 โรงเรียน 

 ประกาศผลการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  

 รายงานผลการปฏิบัติงานต่อหน่วยงาน 
          

      
 

          เชิงปริมำณ 
 โรงเรียนในสังกัด จ านวน  36 โรงเรียน  

          เชิงคุณภำพ 
 ผลผลิต (Output)  

            โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จ านวน 24 โรงเรียน 
ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีเด่น ได้แก่ ดีเด่นระดับทอง จ านวน  13 โรงเรียน ดีเด่นระดับเงิน จ านวน  11 โรงเรียน  

 ผลลัพธ์ (Outcome) 
             โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีเด่น ได้รับเกียรติบัตร และส่งให้ศูนย์อ านวยการป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาเห็นชอบผลงานเพื่อจัดท าประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และ
รับรางวัลเชิดชูเกียรติโล่เสมา ป.ป.ส. สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
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 จัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 
            2559 เข้าเรียนต่อในระดับท่ีสูงขึ้น ท้ังสายสามัญและสายอาชีพ ในปีการศึกษา 2560 

 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 

 จัดท าหนังสือแจ้งโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับในสังกัด 81 โรง น านักเรียนเข้าร่วมประชุม 

 เชิญวิทยากรจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจนักเรียนในการศึกษาต่อ 

   ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนด 
 

    

 เชิงปริมาณ 
 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2559 จ านวน  2,020  คน และครูแนะแนว  

                    จ านวน 81 คน รวม ท้ังส้ิน 2,101 คน 
 เชิงคุณภาพ 

 ผลผลิต (Output)  นักเรียนทุกคนได้รับความรู้ความเข้าใจ เห็นความส าคัญของการ 
                    จบการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้นและมีแนวทางการตัดสินใจเรียนต่อ               

 ผลลัพธ์ (Outcome)  นักเรียนสามารถตัดสินใจเรียนต่อในระดับท่ีสูงขึ้นเพิ่มขึ้นมากกว่า 
                    ปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
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 จัดท าข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน แยกเป็นรายโรง รายสาเหตุ 
 แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามช่วยเหลือนักเรียนออกกลางคัน 
 คณะกรรมการฯ ออกติดตามนักเรียนท่ีออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาทุกรูปแบบ    

ตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 
 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

 

         
         เชิงปริมาณ           

 ติดตามช่วยเหลือนักเรียนท่ีออกกลางคันจ านวน 41 คน  
         เชิงคุณภาพ 

 ผลผลิต (Output)  ให้ความช่วยเหลือนักเรียนออกกลางคันเป็นรายบุคคล  
 ผลลัพธ์ (Outcome)  ผู้ปกครองและนักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ 

ท่ีจะส่งนักเรียนเข้าเรียนต่อจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท้ังในระบบและการศึกษา       
ตามอัธยาศัย   
 
 

 

 

 

                                             
  

Figure 1ประชุม 
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     กำรด ำเนินงำน   

 

 เสนอโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งด้านประชาธิปไตยในสถานศึกษา  
 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
 จัดอบรมโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งด้านประชาธิปไตยในสถานศึกษา ด้วยกระบวนการสภา

นักเรียน และพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนโรงเรียนในสังกัด   
  สรุปและประเมินผล 

 
ผลกำรด ำเนินกำร 

 

 
 เชิงปริมำณ    โรงเรียนในสังกัด   จ านวน  233  โรงเรียน มีการด าเนินการกิจกรรม 

                   สภานักเรียนและสมัครเข้ารับการประเมินกิจกรรมนักเรียนดีเด่น  
                   ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ไม่น้อยกว่า 30 โรงเรียน 
 

 เชิงคุณภำพ    โรงเรียนในสังกัด  มีองค์กรสภานักเรียนท่ีเข้มแข็งรู้บทบาทหน้าท่ี 
                    สภานักเรียนสามารถด าเนินกิจกรรมสภานักเรียนได้ครบถ้วน 

 

                     ผลผลิต (Output)      ประธานสภานักเรียนในสังกัด  ผ่านการอบรมตามโครงการด้วย  
                                                    กระบวนการสภานักเรียนและพัฒนากิจกรรมสภานักเรยีน  
         
                     ผลลัพธ์ (Outcome)     ประธานสภานักเรียนสามารถด าเนินกิจกรรมในโรงเรียนได้อย่าง 
                                                     เต็มศักยภาพ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาได้และ 
                                             เป็นกลไกขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 

รูปภำพกิจกรรม   
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โครงการ  ส่งเสรมิและพัฒนาการแนะแนวและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มี 
         ความเข้มแข็ง  ประจ าปีการศึกษา   2560 
 
 

การด าเนินงาน 
 เสนอโครงการส่งเสริมและพัฒนาการแนะแนวและระบบการดูแล 

                            ช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเข้มแข็ง สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3 ประจ าปีการศึกษา 2560  
 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการแนะแนว 

                            และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเข้มแข็ง ปีการศึกษา 2560   
 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

 

 จัดอบรมตามโครงการ 
 การรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อหน่วยงาน 

         ผลการด าเนินงาน 
 
           เชิงปริมาณ 

 ครูผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสังกัด                        
           เชิงคุณภาพ 

 ผลผลิต (output) ครูผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสังกัด 
ผ่านการอบรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการแนะแนวและระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเข้มแข็ง ปีการศึกษา 2560 

 ผลลัพธ์ (Outcome)   ครูผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จ านวน 233 คน 
สามารถด าเนินงานด้านการแนะแนวและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  

          รูปภาพกิจกรรม      
               
 
         

                                                  
 
 
 
 

 
 

 



รายงานผลการด าเนินงาน 2560 : 51 
 

กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร์ เขต 3 

 

 

 โครงการ  งานศิลปหตัถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  ปีการศึกษา 2559 
 
 
การด าเนินงาน 
 

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 66 ปีการศึกษา 2559 
เครือข่ายการจัดการศึกษา จัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนระดับเครือข่ายเข้าแข่งขัน  
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
เขตพื้นท่ีการศึกษาด าเนินการจัดการแข่งขัน วันท่ี 5-7 ตุลาคม 2559  
โรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันท่ี  7-9  ธันวาคม  
2559 ณ จังหวัดหนองคาย – จังหวัดบึงกาฬ 
โรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ วันท่ี 29-31 มกราคม  2560 
ณ กรุงเทพมหานคร 

 

ผลการด าเนินงาน 
 

 เชิงปริมาณ 
 นักเรียน ครู โรงเรียนเข้าแข่งขันระดับเขต  จ านวน  234  โรงเรียน นักเรียน จ านวน  2,496 คน 
 นักเรียน ครู โรงเรียนเข้าแข่งขันระดับภาค จ านวน  103  โรงเรียน นักเรียน  จ านวน  749 คน 
 นักเรียน ครู โรงเรียนเข้าแข่งขันระดับชาติ  จ านวน   12  โรงเรียน นักเรียน  จ านวน   49 คน 

            เชิงคุณภาพ 
 ผลผลิต(Output)  ได้ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค

และระดับชาติ  
 ผลลัพธ์(Outcome) นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา เกิดการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ 

ความสามารถ มีทักษะด้านวิชาการสาขาต่าง ๆ  และสามารถน าไปใช้ในการด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุข  

รูปภาพกิจกรรม 
              
 
 

                                                       

  


