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แบบการตรวจราชการของส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
ปีงบประมาณ 2563 ครั้งท่ี 1 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  
จังหวัดสุรินทร์ 

 

ล าดับที่ 1. งาน/โครงการ กิจกรรม โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
1.  ด้านความรู้ความเข้าใจ 
                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
จ านวน  ๕๑ โรงเรียน ใน ๖ อ าเภอ คือ อ าเภอปราสาท อ าเภอสังขะ อ าเภอกาบเชิง อ าเภอศรีณรงค์ อ าเภอ
บัวเชด และอ าเภอพนมดงรัก โดยได้ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจในนโยบาย รวมทั้งให้
โรงเรียนได้จัดท าแผน ก ากับติดตาม การด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล จัดท าแผนและ
โครงการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พร้อมทั้งให้ส่งแผนงานและโครงการย่อยไปยังส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เกิดความเชื่อมั่นต่อชุมชน       

      โดยได้น านโยบาย ของ คณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่แถลงต่อ
รัฐสภา วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยรัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศไทยให้หลุดพ้นจาก
กับดัก ประเทศรายได้ปานกลางมีการดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง แก้ไขปัญหาปากท้องและสร้างรายได้ให้
ประชาชนให้เพียงพอต่อการด ารงชีวิตเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า คนไทยในทุกช่วงวัยจะมีความพร้อม ทั้งในด้าน
หลักคิด คุณธรรม และจริยธรรม และมีศักยภาพที่จะด าเนินชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ที่เน้นการร่วมกันสร้าง 
“การเติบโตเชิงคุณภาพ” ไม่ใช่ “การเติบโตเชิงปริมาณ” ทั้งนี้ การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลจะมุ่งเน้น
การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ให้ทันการเปลี่ยนแปลง เสริมสร้างความเข้มแข็งและแก้ไขปัญหาที่ยังด ารงอยู่
ของภาคส่วนต่าง ๆ ภายในประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีภูมิคุ้มกันและมีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะเผชิญกับ
สถานการณ์ความไม่แน่นอนจากปัจจัยต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง 
และมีความเข้มแข็งในระยะยาว 

      นอกจากนี้ นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เรื่องที่ ๗ เรื่องที่มุ่งการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ 
โดยสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิทัล ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้มุ่งสู่ระบบการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ด้านวิศวกรรม คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ และภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมการเรียน 
ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทุกต าบล ส่งเสริมการ
พัฒนาหลักสูตรออนไลน์ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพ่ือแบ่งปันองค์ความรู้ของสถาบันการศึกษาสู่สาธารณะ 
เชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ  สร้างนักวิจัยใหม่และนวัตกร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ  สร้างความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  สื่อออนไลน์ และ
โครงข่ายสังคมออนไลน์ของคนไทย เพื่อป้องกันและลดผลกระทบในเชิงสังคมความปลอดภัย อาชญากรรมทาง
ไซเบอร์ และสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง การสร้างความ
สมานฉันท์  และความสามัคคีในสังคม รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิต 

      นอกจากนโยบายของรัฐบาลแล้ว ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ ตามที่ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดเป้าหมายในการปฏิรูป
การศึกษาคือพัฒนาทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มี
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ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัย
รักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูงเป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

      นอกจากนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานการ มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ประชากรวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหมายรวมถึงกลุ่มผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่ม
ชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดารในทุกมิติ โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางวิชาการมีทักษะวิชาชีพและมีทักษะชีวิตที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
สังคมปัจจุบัน โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
       การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 หนึ่งในภารกิจที่ต้องท าคือ การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพใน
ทุกต าบล ให้มีคุณภาพที่เป็นรูปธรรม ซึ่ง “โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล" เป็นโครงการที่จะสร้าง
คุณภาพด้านการศึกษาให้กับประเทศ โดยมีเป้าหมายขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นระดับต าบล ให้
เป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม งานอาชีพ และสุขอนามัย ตลอดจนเป็นศูนย์รวมบริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน ที่จะช่วย
เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ าทางด้านการศึกษาแก่นักเรียนในท้องถิ่น
ชนบท ส่งผลต่อการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคมด้วย และส่งเสริ มการมีส่วนร่วมของ
เอกชน บ้าน วัด รัฐ และโรงเรียน โดยวางกรอบการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตอบโจทย์ใน 6 ระดับ ได้แก่ 

      1.) โจทย์ระดับโลก: ส่งเสริมทักษะในศตวรรษท่ี 21 และเตรียมผู้เรียนสู่ยุคดิจิทัล 
      2.) โจทย์ระดับประเทศ: ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี , นโยบายประเทศไทย 4.0, ศาสตร์

พระราชา ทั้งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน 23 ข้อ และพระบรมราโชวาทของในหลวง
รัชกาลที่ 9 และพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษา 4 ข้อ คือ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อ
บ้านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีงานท า มีอาชีพ และเป็นพลเมืองที่ด ี

      3.) โจทย์ระดับภาคของประเทศไทย: ค้นหาสิ่งที่ต้องพัฒนา จุดแข็งจุดอ่อน 
      4.) โจทย์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด: การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือตอบโจทย์ผู้เรียน

ในระยะยาว 
      5.) โจทย์การพัฒนาตามบริบทอ าเภอ/ต าบล/ท้องถิ่น: การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพ้ืนที่ 

สร้างความสุขสู่ชุมชน 
      6.) โจทย์การพัฒนานักเรียนตามความแตกต่างและศักยภาพเป็นรายบุคคล: ส่งเสริมการศึกษา

ตามความถนัดของนักเรียน ชี้แนะให้ค าแนะน าในสิ่งที่เด็กถนัดและท าได้ดี 
      

2. เป้าหมายความส าเร็จ 
           ด้านปริมาณ 

      โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล จ านวน  ๕๑ โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีการจัดท าแผนและโครงการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พร้อมทั้งให้ส่ง
แผนงานและโครงการย่อยไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร้อยละ 100 
       ด้านคุณภาพ 

      ๑.) โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล มีความเข้มแข็งทางวิชาการและมีความพร้อมในการพัฒนา
ด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย สามารถให้บริการทางการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน 
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             2.) นักเรียนในต าบลได้รับโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ลดความเหลื่ อมล้ า 
ทางการศึกษา แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม ส าหรับนักเรียนในท้องถิ่นชนบท 
            3.) โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ระหว่างโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงาน
อ่ืน 
 

3. ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
       โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล จ านวน  ๕๑  โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้เสนอโครงการตามท่ี สพฐ.ก าหนด ทั้ง ๓ ด้าน ดังนี้ 
       ด้านที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน 
         สถานศึกษามีสถานที่ในการจัดการเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษา 

      ด้านที่ 2 ส่งเสริมการศึกษา 
         สถานศึกษามีครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดการศึกษาให้สอดคล้องใน
ศตวรรษท่ี 21 และเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษา 

      ด้านที่ 3  การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม 
         ทุกภาคส่วนทั้งเอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถานอ่ืนๆ รัฐ โรงเรียน ให้การสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
      
4. ข้อเสนอแนะการด าเนินงาน 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม ศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีข้อเสนอแนะการด าเนินงาน
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ดังนี้ 
           4.1 หน่วยงานต้นสังกัดควรสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมและการพัฒนาสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่องและเพียงพอกับจ านวนผู้เรียน ตลอดปีการศึกษา 
           4.๒ ควรมีการติดตามและประเมินผลโครงการอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาสถานศึกษา และเป็นแบบอย่างต่อไป 
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ล าดับที่ 2. งาน/โครงการ โรงเรียนขนาดเล็ก 
๑. ด้านความรู้ความเข้าใจ 
 กระบวนทัศน์การพัฒนาทางการศึกษาภายใต้ประเทศไทย 4.0  สู่ศตวรรษที่ 21  คือการเป็น
จุดเริ่มต้นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  การขับเคลื่อนไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  พอเพียง และยั่งยืน อย่างเป็น
รูปธรรม การศึกษา คือปัจจัยก าลังอ านาจที่ส าคัญที่สุดของชาติ  กระทรวงศึกษาธิการให้ความส าคัญและ
พยายามพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทุกแห่งให้สูงขึ้น  แต่ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่จะต้อง
ด าเนินการตามนโยบายดังกล่าวนั้น  มักประสบปัญหาต่อการบริหารจัดการภายใต้ข้อจ ากัดในด้านของ  
บุคลากร  ทรัพยากร  งบประมาณ  ซึ่งโรงเรียนขนาดเล็ก คือ โรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน  สังกัด 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ซึ่งส่วนมากเป็นโรงเรียนในชุมชน  มีความส าคัญในฐานะที่เป็น
รากฐานการเรียนรู้ที่ให้ความรู้คู่กับสังคมวัฒนธรรมขั้นพ้ืนฐาน  ส าหรับเด็กและเยาวชน  มีความรู้คู่คุณธรรม  
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อชุมชน  เน้นการอยู่ร่วมกัน การรับใช้สังคม ซึ่งถือเป็นความเจริญงอกงามของ
การศึกษาที่จัดโดยชุมชน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3   มีโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่
เกิน 120 คน  ตามข้อมูล  10  มิถุนายน 2562  จ านวน  68  โรงเรียน ได้ด าเนินการบริหารจัดการเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก  เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา  ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา  โดย
มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพผู้เรียนทุกคนให้มีพัฒนาการเหมาะสมกับวัย  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น  มี
คุณธรรมและส านึกความเป็นไทย  โดยเน้นการอ่านออกเขียนได้ มีทักษะการคิดวิเคราะห์  เชื่อมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และมีความสามารถด้านเทคโนโลยีโดย
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ  สอดคล้องกับความถนัดและเต็มตามศักยภาพ  
๒. เป้าหมายความส าเร็จ 
 ๒.1 นักเรียนมีคุณธรรม ความรู้ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง       
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะในศตวรรษที่ 21  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   
  2.1.1 เด็กปฐมวัย ได้รับการเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม  ตามหลัก
สูตการศึกษาปฐมวัย อย่างมีคุณภาพ 
  2.1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีทักษะอย่างดี ด้านการอ่านออก เขียนได้ และการ
คิดค านวณเบื้องต้น เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเรียนชั้นที่สูงขึ้น  โดยได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทันการหาก
นักเรียนยังมีทักษะดังกล่าวไม่เพียงพอ 
  2.1.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีทักษะอย่างดี ด้านการอ่านคล่อง เขียนคล่อง     
และการคิดค านวณที่ซับซ้อนขึ้น โดยได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทันการ หากนักเรียนยังมีทักษะดังกล่าว    
ไม่เพียงพอ 
 2.2 ครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน ยกระดับความเป็น    
มืออาชีพ  มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพครู โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  กล่าวคือ เน้นการสนับสนุนให้ครูรวมกลุ่ม
กันวางแผน และพัฒนาเทคนิคกระบวนการเรียนการสอน น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอน เป็นครูดี 
ครูเก่ง มีศักยภาพพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ รวมทั้งลดงาน
อ่ืนที่ไม่จ าเป็นและจัดให้มีบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือคืนครูให้แก่นักเรียน  มีระบบการนิเทศ ติดตามช่วยเหลือ
การปฏิบัติงานของครูให้ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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  2.3 ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าทางวิชาการเป็นนักบริหารมืออาชีพ ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี  มีนวัตกรรมการบริหารและเผยแพร่วิธีการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice) 
 2.4 สถานศึกษาเร่งรัดคุณภาพ สู่มาตรฐานสากล  โดยมีมาตรการในการพัฒนาโรงเรียนขนาด
เล็กมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ดังนี้ 
  2.4.1 พัฒนาระบบวางแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กโดยการมีส่วนร่วมของ          
ทุกภาคส่วน 
  2.4.2 พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
ที่เพียงพอและเป็นปัจจุบัน 
  2.4.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพด้วยการจัดกลุ่ม/
เครือข่าย  การใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งด้านการบริหารทั่วไป ด้านบริหารงานบุคคล    
ด้านการบริหารวิชาการ และด้านการบริหารงบประมาณ  เชื่อมโยงกับแผนที่การศึกษา School Mapping  
โดยยึดรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่เหมาะสม  มีประสิทธิภาพ  โดยน านวัตกรรมด้านต่างๆ    
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
๓. ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
 3.1 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  คือ  ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย  
มีทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายที่คล่องแคล่ว  มีอารมณ์ที่ร่าเริงแจ่มใส กล้าแสดงออก กล้าซักถาม รู้จักการรอ
คอย รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีน้ าใจ   
 3.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  อ่านหนังสือออกและคล่อง เขียนได้  
 3.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  สามารถอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดวิเคราะห์เป็น 
 3.4 ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่น ในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการ
ปฏิบัติจริง  มีการใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อต่างๆ ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
 3.5 สถานศึกษาบริหารจัดการโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการระดมทรัพยากร
เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
 3.6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  มีโรงเรียนขนาดเล็กที่สามารถ
ด ารงตนอยู่ได้ด้วยตนเอง Stand Alone ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  จ านวน  54  โรงเรียน  และเป็นโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล  4  โรงเรียน 
 ๓.๗ โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต ๓  มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประจ าปีการศึกษา 2562  ดังนี้ 
 แสดงค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา          
2561-2562 (O-NET)    โรงเรียนขนาดเล็ก  จ านวน  68  โรงเรียน  

กลุ่มสาระ 
ปีการศึกษา 

การพัฒนา +/- 2561 2562 
ภาษาไทย 59.05 48.73 -10.32 
คณิตศาสตร์ 38.57 34.55 -4.02 
วิทยาศาสตร์ 42.08 35.62 -6.46 
ภาษาอังกฤษ 35.12 29.38 -5.74 
เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ 43.70 37.07 -6.63 
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 แสดงค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา          
2562 (O-NET)  โรงเรียนขนาดเล็ก  จ านวน  68  โรงเรียน  เปรียบเทียบระดับประเทศ 

กลุ่มสาระ 
ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ O-NET 

ค่าเปรียบเทียบ 
จ านวนโรงเรียนที่มีคะแนน  

สูงกว่าระดับประเทศ ระดับประเทศ โรงเรียนขนาดเล็ก 

ภาษาไทย 49.07 48.73 -0.34 29 
คณิตศาสตร์ 32.9 34.55 1.65 37 
วิทยาศาสตร์ 35.55 35.62 0.07 31 
ภาษาอังกฤษ 34.42 29.38 -5.04 7 
เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ 37.99 37.07 -0.92 24 
 

 

 แสดงค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562 
(O-NET)  โรงเรียนขนาดเล็ก  จ านวน  68  โรงเรียน  เปรยีบเทียบระดับสังกัด 

กลุ่มสาระ 
ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ O-NET 

ค่าเปรียบเทียบ 
จ านวนโรงเรียนที่มีคะแนน  

สูงกว่าระดับสังกัด ระดับสังกัด โรงเรียนขนาดเล็ก 

ภาษาไทย 54.61 48.73 -5.88 23 
คณิตศาสตร์ 31.6 34.55 2.95 40 
วิทยาศาสตร์ 34.3 35.62 1.32 34 
ภาษาอังกฤษ 35.47 29.38 -6.09 7 
เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ 39.00 37.07 -1.93 17 
 

 แสดงค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562 
(O-NET)  โรงเรียนขนาดเล็ก  จ านวน  68  โรงเรียน  เปรยีบเทียบระดับจังหวัด 

กลุ่มสาระ 
ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ O-NET 

ค่าเปรียบเทียบ 
จ านวนโรงเรียนที่มีคะแนน  

สูงกว่าระดับจังหวัด ระดับจังหวัด โรงเรียนขนาดเล็ก 

ภาษาไทย 51.24 48.73 -2.51 21 
คณิตศาสตร์ 35.2 34.55 -0.65 26 
วิทยาศาสตร์ 36.73 35.62 -1.11 23 
ภาษาอังกฤษ 37.38 29.38 -8 3 
เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ 40.14 37.07 -3.07 16 
 แสดงค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562 
(O-NET)  โรงเรียนขนาดเล็ก  จ านวน  68  โรงเรียน  เปรยีบเทียบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

กลุ่มสาระ 
ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ O-NET 

ค่าเปรียบเทียบ 
จ านวนโรงเรียนที่มีคะแนน  
สูงกว่าระดับ สพป.สร.3 ระดับ สพป.สร.3 โรงเรียนขนาดเล็ก 

ภาษาไทย 47.86 48.73 0.87 32 
คณิตศาสตร์ 32.33 34.55 2.22 41 
วิทยาศาสตร์ 34.01 35.62 1.61 37 
ภาษาอังกฤษ 28.71 29.38 0.67 36 
เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ 35.73 37.07 1.34 41 
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๔. ข้อเสนอแนะการด าเนินงาน 
  4.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ต้องพัฒนาด้านการน าเสนออภิปราย และการ
แก้ปัญหาตามสถานการณ์ต่างๆ 
  4.2 ควรพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
ประถมศึกษา และบริบทของท้องถิ่น มีสื่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอ 
  4.3 โรงเรียนขนาดเล็ก เป็นโรงเรียนที่ควรคงไว้คู่กับชุมชน เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ
ทางการศึกษาหรือมีจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6      
มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ และชุมชนส่งเสริมสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดียิ่ง 
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ล าดับที่ 3. งาน/โครงการ กิจกรรม  PM 2.5 กับ โควิด 19  
          3.1 งาน/โครงการ กิจกรรม   PM  ๒.๕ 
๑.ด้านความรู้ความเข้าใจ   
                   กรมควบคุมมลพิษ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการตรวจสอบคุณภาพ
อากาศ และพบว่าสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก  PM ๒.๕  ทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล รวมทั้งพ้ืนที่ใน
จังหวัดต่าง ๆ พบว่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน (๕๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
ยานพาหนะ และสภาพอากาศ (อากาศสงบนิ่ง) โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ติดตาม
อย่างใกล้ชิดและได้ก าหนดแนวทางในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ และแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 
๒.๕  ที่ส่งผลกระทบต่อนักเรียนและบุคลากรในสังกัด 
 

๒.เป้าหมายความส าเร็จ - 
๓.ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน -               
๔.ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
        เห็นควรมีมาตรการและบทลงโทษ ส าหรับผู้ที่ก่อให้เกิดสถานการณ์หมอกควัน PM ๒.๕ อย่าง
เคร่งครัด และควรมีการประสานกับหน่วยงานเพื่อร่วมกันปฎิบัติตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหา   
ไฟป่าและหมอกควัน รวมทั้งฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ ที่ชัดเจน เพ่ือเป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังสถานการณ์
อย่างต่อเนื่อง 
 

           3.2 งาน/โครงการ กิจกรรม โควิด 19 
๑. ด้านความรู้ความเข้าใจ   
               เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)   เป็นโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นและขยายการระบาดเป็น      
วงกว้างส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มีหนังสือแจ้งการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
ปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19)  และมีมาตรการควบคุมและป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๓ 
ทราบเพ่ือแจ้งและประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบและเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และแก้ไข
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  โดยติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง จากกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
๒. เป้าหมายความส าเร็จ 
                 ๒.๑ ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  อย่างถูกต้อง  สามารถให้ความรู้กับนักเรียนและบุคคล
ที่ใกล้ชิดได้ และสามารถป้องกันตนเองได้อย่างถูกวิธี 
        ๒.๒  โรงเรียนและชุมชนงดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)   
        ๒.๓  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓  และโรงเรียนในสังกัดทุกโรง 
รณรงค์และช่วยกันท าความสะอาดจุดหรือบริเวณสถานที่ที่เสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-
19)   
        ๒.๔ นักเรียนและบุคลากรในสังกัดทุกโรงมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
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๓. ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
                  ๓.๑  ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)   

       ๓.๒ แจ้งโรงเรียนให้ด าเนินการตามมาตรการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส   
โคโรนา ๒๐๑๙ ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
        ๓.๓ รายงานสถานการณ์ เฝ้าระวัง เกี่ยวกับบุคคล ผู้ปกครอง หรือผู้ที่มีภาวะเสี่ยงจากการ
เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยการประสานงานกับสาธารณสุขจังหวัดหรือโรงพยาบาลในการคัดกรอง 
        ๓.๔ งดกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น การสอบ การประชุมสัมมนา และหลีกเลี่ยงการร่วมงานที่มีคนเข้า
ร่วมเป็นจ านวนมาก  โดยปฏิบัติตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขได้ด าเนินการเพ่ือเป็นการป้องกันการ
ระบาด 
 
๔. ข้อเสนอแนะในการด าเนนิงาน 
                   ๔.๑ ควรมีมาตรการและวิธีในการป้องกันอย่างจริงจังและถูกต้อง 
                   ๔.๒ สร้างจิตส านึกความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
                   ๔.๓ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียน                          
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ล าดับที่ 4. งาน/โครงการ กิจกรรม การบริหารจัดการข้อมูล (Big Data) 

๑. ด้านความรู้ความเข้าใจ 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัด
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดจ านวน ๒๓๓ แห่ง ๒๓ เครือข่ายการจัดการศึกษา  จะต้องอาศัยข้อมูล
สารสนเทศ  เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการตัดสินใจ ส าหรับการจัดการศึกษาในทุกด้าน ทั้งด้านการบริหาร การ
บริการ และการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอน ดังนั้น เพ่ือให้ได้ซึ่งข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และมีข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานและ
สถานศึกษาในการบริหารจัดการ ตลอดจนสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้
มีความเป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ Big Data ให้สอดคล้องกับ
การบริหารงานของหน่วยงานทั้ง ๔ ด้าน คือ  

๑. ด้านบริหารทั่วไป  
   ๒. ด้านบริหารงบประมาณ   
   ๓. ด้านบริหารงานบุคคล และ  
   ๔. ด้านบริหารวิชาการ  

๒.  เป้าหมาย 
             ๒.๑  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓  มีระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูล 
Big Data ครอบคลุมทุกระบบงาน 
             ๒.๒  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓   มีเว็บไซต์ระบบสารสนเทศ 
ฐานข้อมูล Big Data  เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  
             ๒.๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓   มีระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูล 
Big Data สนับสนุนการบริหารการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๓. ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน 
          ๓.๑ มีโครงการและแผนด าเนินการเริ่มต้นงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  มีคณะกรรมการด าเนินการ
วิเคราะห์รูปแบบข้อข้อมูลที่จะน าเสนอ  มีการรวบรวมข้อมูลทั้ง ๔  ด้าน 
          ๓.2 จัดการเพ่ิมเมนูในเว็บไซต์หลักของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ 
http://www.surin3.go.th  และ http://www.srn3.go.th   และให้ความส าคัญเป็นเมนูหลักใน 

http://www.srn3.go.th/


11 

 

Homepage  เพ่ือให้ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์สังเกตเห็นง่ายดังภาพ 

 
 
       ๓.๔ อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพ่ือน าเสนอรายละเอียดให้หลากหลายที่สุดของข้อมูล Big data ทั้ง 
๔  ด้าน 
๔. ข้อเสนอแนะการด าเนินงาน 
   ในการน าเสนอข้อมูล Big data  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในปัจจุบันเป็น
การรวบรวมข้อมูลน าเสนอที่มีอยู่แล้วซึ่งยังมีความใกล้เคียงกับระบบสารสนเทศท่ีน าเสนอข้อมูลอยู่แล้วเช่นกัน
แต่ถ้าหากจะพัฒนาไปสู่ความเป็น Big data  อย่างแท้จริงอาจจะต้องระดมทรัพยากรทั้งทางด้านบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถในเรื่อง Data base  รวมถึงด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และอาจจะต้องใช้งบประมาณในการ
พัฒนาอยู่พอสมควร  ส่วนกลางอาจจะต้องสนับสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินการพัฒนาในเรื่องนี้เป็นการเฉพาะ 
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ล าดับที่ 5. งาน/โครงการ นโยบายเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายสามัญ : สายอาชีพ (50:50) 
1.ด้านความรู้ความเข้าใจ  

การเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนอาชีวะศึกษาเป็นเรื่องส าคัญ โดยจะต้องมีการสร้างคุณภาพให้เกิดขึ้น เพ่ือ
น าไปสู่ปริมาณผู้เรียน หมายความว่าต้องเปลี่ยนระบบ ก าหนดคุณลักษณะคน การให้ได้รับเงินเดือนและรายได้
สูง รวมทั้งการเสริมภาพลักษณ์ของอาชีวะ โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การช่วยเหลือสังคม น าผู้จบสาย
อาชีวะที่ประสบความส าเร็จมีรายได้สูงมาเป็นตัวอย่าง หรือผู้ที่จบสายอาชีวะแล้วไปเรียนต่อสายเทคโนโลยี มา
ให้ความรู้กับนักเรียนและผู้ปกครองมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้คนเข้ามาเรียนสายอาชีวศึกษามากข้ึน 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ได้ด าเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กับผู้บริหาร ครูวิชาการ ครูประจ าชั้น ในโรงเรียนขยายโอกาส จ านวน ๘๑ โรงเรียน โดยก าหนด
เป้าประสงคข์องการจัดการศึกษาเพ่ือการงานมีท า ดังนี้ 

  1.จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการการจัดการศึกษาเพ่ือการประกอบอาชีพ  
และการประกอบอาชีพในท้องถิ่นให้เกิดกิจกรรมการเรียนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนได้  

      ๑.๑ ตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของการประกอบอาชีพ  
      ๑.๒ ส ารวจโลกแห่งอาชีพในยุคปัจจุบัน  
      ๑.๓ ศึกษาถึงความรู้ ทักษะและคุณสมบัติที่จ าเป็นพื้นฐานของผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ รวมทั้ง

บริบท กระบวนการและคุณค่าของแต่ละอาชีพต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และสิ่งแวดล้อม และ  
      ๑.๔ เตรียมตนเองในการเลือกอาชีพที่ตรงกับความสนใจและความถนัดของตนเอง และมี

ประสบการณ์ตรงในการฝึกอาชีพและสร้างรายได้ระหว่างเรียน 
       2.ระบบเครือข่ายและการสร้างร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้เกิดความมั่นใจว่า การ

จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพทีมีคุณภาพและมาตรฐานและผู้ส าเร็จการศึกษาประกอบอาชีพ
ได้จริง 

       3.นักเรียนตระหนักรู้ในศักยภาพและความถนัดของตนเองและวางแผนการประกอบอาชีพที่ตรง
ตามความต้องการของตนเองและสังคม 

       4.การประกอบอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นอาชีพสุจริตและสร้างสรรค์ที่มีอิสรภาพและมี
ความมั่นคงในการด ารงชีวิต 

       5.อาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา สอดคล้องอย่างสร้างสรรค์กับความต้องการของชุมชนและสังคม
ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๒. เป้าหมายส าเร็จของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพ 

  ๒.๑  ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องมีความคิดเห็นตรงกันและมีความเชื่อมั่นว่าการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเพื่อการประกอบอาชีพเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญต้องจัดให้เกิดขึ้นให้ได้ 

  ๒.๒  ผู้ปกครองรับรู้ว่าบุตรหลานของตนเองควรได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างไร ที่จะท าให้มี
ทักษะในการประกอบอาชีพที่สุจริตเพ่ือที่จะหารายได้มาใช้จ่ายในการด ารงชีพอยู่ในโลกใบนี้อย่างมีเกียรติและ
มีศักดิ์ศรี 

  ๒.๓ ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับทุกสังกัดมีข้อตกลงร่วมกันที่จะร่วมมือ
กัน สานฝันให้เป็นจริงและเป็นความส าเร็จของประเทศไทยไม่ใช่หน่วยงานใดหรือใครคนใดคนหนึ่ง 
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๒.๔ องค์การภาคเอกชน ชุมชน มีส่วนร่วม ร่วมมือในการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านทักษะให้กับ
ระบบเศรษฐกิจในการพัฒนาประเทศที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ( corporate socaial 
responsibility : CSR )  

๒.๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนทรัพยากรในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินในการจัด
การศึกษาของคน ชุมชน ท้องถิ่นที่ตนเองรับผิดชอบ 

๒.๖ ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามีความภาคภูมิใจในวิชาชีพครูและวิชาชีพทางการ
ศึกษาท่ีเป็นส่วนหนึ่งของระบบสังคมในการพัฒนาประเทศ 

๒.๗ นักเรียนมีความรู้และทักษะ ดังนี้ ความรู้และทักษะชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ความรู้และทักษะฝีมือแรงงานด้านการเกษตร ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านการประกอบการ  ด้านอุตสาหกรรม
และการบริการ 

๒.๘ นักเรียนมีคุณลักษณะ ดังนี้ ความซื่อสัตย์ ความขยัน ความอดทน การพ่ึงตนเอง ความ
รับผิดชอบ ความเสียสละ อันเป็นคุณลักษณะส าคัญของผู้ประกอบอาชีพสุจริต  

๒.๙ นักเรียนมีค่านิยมที่สร้างสรรค์เกี่ยวกับอาชีพ เลือกอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็น
ของชุมชน สังคม โลกในอนาคตและตรงกับความถนัด ความสนใจ ความชอบส่วนตน นักเรียนมีโอกาสฝึก
อาชีพและได้รับค่าตอบแทนจนท าให้นักเรียนรู้จักการเป็นผู้ประกอบการเห็นค่าของเงินแล้วใช้จ่ายอย่าง
ประหยัด เป็นผู้บริโภคที่ฉลาด ให้เกิดความสมดุลระหว่างระบบเศรษฐกิจกับระบบอ่ืน ๆ เช่น การเมือง 
สิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้เป็นหลักในการด ารงชีวิตให้มีความสุขอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ให้โรงเรียนในสังกัดได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพ ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  จัดท า
หลักสูตรเพ่ิมเติมสาระท้องถิ่น : การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า เพ่ือเป็นแนวทางให้โรงเรียนได้เลือกใช้ 
จ านวน  ๒๓ หลักสูตร   
๓. ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
           จากรายงานการส ารวจการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนด้านงานอาชีพของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓  พบว่าโรงเรียนทั้ง ๘๑  โรงเรียน  มีจัดการเรียนการ
สอนด้านอาชีพหลายรูปแบบ คือ  

๑. จัดเป็นหลักสูตรเพิ่มเติมในกลุ่มสาระการงานอาชีพ 
๒. จัดเป็นชุมนุมให้นักเรียนเลือกตามความสนใจ 
๓. จัดเป็นโครงการตามจุดเน้นของโรงเรียน 
๔. จัดเป็นกิจกรรมบูรณาการกับสาระการเรียนรู้  ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๕. จัดกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพ ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้   
6. จัดเป็นกิจกรรมบูรณาการในกลุ่มพัฒนาผู้เรียนและมีการจัดการเรียนการสอนหลายอาชีพตาม

ความสนใจของผู้เรียน โดยยึดพ้ืนที่ในโรงเรียนตามบริบทและความเหมาะสมของโรงเรียนและมีความ
สอดคล้องกับอาชีพในชุมชนเป็นส่วนใหญ่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ จึงได้
รวบรวมหลักสูตรที่โรงเรียนได้เปิดสอนและจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
น าไปใช้ในโรงเรียนและเพ่ือเป็นตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาของกระทรวงศึกษาธิการในเรื่อง
การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า จ านวน ๒๓ หลักสูตร ได้แก่  
          กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม  

1.การปลูกผักพาย  



14 

 

           2.การเพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม  
           3.การเพาะเห็ดฟาง  
           4.การขยายพันธุ์พืชเชิงธุรกิจ  
           5.การปลูกยางพารา  
           6.การปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้  
           7.การปลูกมันส าปะหลัง  
           8.การเลี้ยงปลาทับทิม  
           9.การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก  
           10.การเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง  
           11.การเลี้ยงไก่ไข ่  
           12.การท านาข้าวแบบเกษตรอินทรีย์  
      กลุ่มอาชีพความคิดสร้างสรรค์  
           1.การทอผ้าไหมสุรินทร์  
           2.การผลิตกระดาษสวยด้วยมือเรา  
           3.การทอเสื่อกก  
           4.งานปูน(โต๊ะ-เก้าอ้ี)  
           5.การประดิษฐ์งานใบตอง  
           6.ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดยางพารา  
           7.เรือมกะโน้บติงตอง  
           8.เรือมอันเร  
       กลุ่มบริหารจัดการและการบริการ 
           1.อาหารพื้นบ้าน (อาหารคาว) 
           2.อาหารพื้นบ้าน (อาหารหวานและเครื่องดื่ม) 
           3.ยุวมัคคุเทศก์ 

 

๔. ข้อเสนอแนะการด าเนินงาน 
  ๔.๑ นโยบายควรมีต่อเนื่อง ชัดเจน   
 ๔.๒ ควรมีการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม ช่วยเหลือ  เป็นพี่เลี้ยง ในการด าเนินงานให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
 ๔.๓ ไม่ควรใช้คะแนนการสอบวัดผลระดับชาติ เป็นตัวตัดสิน เพื่อให้การยกย่องชมเชยเพียงอย่างเดียว 
เพราะนักเรียนที่มีผลงานด้านอาชีพก็มีรางวัลในระดับภาค และ ระดับชาติ เช่นเดียวกัน 
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ล าดับที่ 6. งาน/โครงการ การรับนักเรียนปีการศึกษา 2563 
๑. ด้านความรู้ความเข้าใจ 
             นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
          เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาค
บังคับอย่างมีคุณภาพโดไม่เก็บค่าใช้จ่าย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.
๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ค าสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย มติ
คณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน มติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ 
  การรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
  ๑. การรับเด็กชั้นก่อนประถมศึกษา 
                        ให้รับเด็กอายุ ๔-๕ ปี ในเขตพ้ืนที่บริการเข้าเรียนชั้นอนุบาล ๒ และ ๓ โดยไม่มีการสอบ
วัดความสามารถ ทางวิชาการ หากมีความจ าเป็นและความพร้อม ให้รับเด็กอายุ ๓ ปีบริบูรณ์เข้าเรียนชั้น
อนุบาล ๑ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาระดับ
จังหวัด และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตามล าดับ 
  ๒. การรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
                         ให้รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ ๗ หรือจบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษาที่อยู่ในเขตพ้ืนที่
บริการของโรงเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคน โดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ถ้า
ยังไม่เต็มแผนให้รับเด็กนอกเขตพ้ืนที่บริการได้ 
  ๓. การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
      ให้รับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าเรียน โดยสัดส่วนการรับนักเรียนและวิธีการ
คัดเลือกเป็นไปตามประกาศการรับสมัครนักเรียนของโรงเรียน ต้องค านึงถึงโอกาสของนักเรียนในเขตพ้ืนที่
บริการ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
  ๔. โรงเรียนเปิดทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้รับนักเรียนที่จบ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนเดิมที่มีศักยภาพเหมาะสมเข้าเรียนให้เต็มแผนการรับนักเรียนของโรงเรียน 
กรณีไม่เต็มแผนการรับให้รับนักเรียนจากโรงเรียนอื่นได้ 
๒. เป้าหมายความส าเร็จ 
  ๑. โรงเรียนในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ทุกโรงเรียน 
  ๒. โรงเรียนในสังกัดวางแผนการรับนักเรียน และจัดท าแผนการรับนักเรียน ชั้นอนุบาล ๑ (๓ 
ปีบริบูรณ์), ชั้นอนุบาล ๒,ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ทุกโรงเรียน 
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  ๓. โรงเรียนในสังกัดด าเนินการรับนักเรียนชั้นอนุบาล ๑ (๓ ปีบริบูรณ์),ชั้นอนุบาล ๒,ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ตามปฏิทินรับนักเรียน และตามแผนการ
รับนักเรียนที่ผ่านความเห็นของกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา คณะกรรมการรับนักเรียนระดับ
จังหวัดและคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด 
  ๔. โรงเรียนในสังกัดรายงานการรับสมัครนักเรียนผ่านเว็บไซต์ “ระบบรายงานการรับ
นักเรียน” ตามปฏิทินได้ทุกโรงเรียน 
  ๕. เด็กทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีโอกาสได้รับการศึกษาตามศักยภาพ ความถนัด 
ความสนใจ ลดความเหลื่อมล้ าและสร้างโอกาสทางการศึกษา โดยใช้กระบวนการรับนักเรียนที่มีความเป็นธรรม 
สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเสมอภาคตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
  ๑. จัดส่งประกาศและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
  ๒. จัดส่งประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการรับ
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด ให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรง เพ่ือ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
  ๓. จัดส่งประกาศให้โรงเรียนประกาศแจ้งให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาค
บังคับ เข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
  ๔. จัดส่งประกาศจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ
(ส าหรับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ) ล่วงหน้าก่อนปีการศึกษาที่
เด็กจะเข้าเรียน ๑ ปี 
  ๕. แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดรายงานการรับสมัครนักเรียนตามปฏิทินการรับนักเรียน ทาง 
“ระบบรายงานการรับนักเรียน” เป็นรายวันจนสิ้นสุดกระบวนการรับนักเรียน 
  ๖. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ติดตามการรายงานการรับนักเรียนทาง
เว็บไซต์ “ระบบรายงานการรับนักเรียน” ทุกโรงเรียน 
๔. ข้อเสนอแนะการด าเนินงาน 
  ๑. บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/ระดับโรงเรียน มี
การปรับเปลี่ยนบ่อย ท าให้ขาดความต่อเนื่อง ขาดทักษะ ขาดการพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
  ๒. ควรมีการจัดประชุม สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการรับนักเรียน ให้กั บ
บุคลากรผู้รับผิดชอบทั้งในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/ระดับโรงเรียน เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 
  ๓. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรมีระบบที่สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูล
ประชากรวัยเรียนระหว่างกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้  
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ล าดับที่ 7. งาน/โครงการ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

๑. ด้านความรู้ความเข้าใจ 
    สถานศึกษามีหน้าที่หลักในการส่งเสริมการจัดการศึกษา ทั้งในระดับปฐมวัย และการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
โดยเฉพาะการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาส ซึ่งมีจุดเน้นมุ่งให้
นักเรียนมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมและทักษะวิชาชีพเพียงพอต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานหรือประกอบอาชีพ
อิสระให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดทักษะ  
ทัศนคติและจิตส านึกต่องานอาชีพจากสภาพปัญหาดังกล่าวจึงถือเป็นภารกิจในการพัฒนาจุดเน้นด้านอาชีพ
เพ่ือเป็นการสนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐาน กระบวนการ และเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน    
โดยการสนับสนุนส่งเสริมให้โรงเรียนขยายโอกาสจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสนใจงานอาชีพ และ       
รายวิชาชีพเพ่ิมเติมในโรงเรียน 

๒. เป้าหมายความส าเร็จ 
    ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีทักษะด้าน
ภาษาไทยเพ่ือใช้ในการเรียนรู้ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ  และภาษาที่ ๓  มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี  ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงเข้าสู่อาชีพและการมีงานท า  น าไปสู่การมีทักษะอาชีพ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม  มีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตมีสุขภาวะที่ดี  สามารถด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุข  โดยมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

  ๒.๑ ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยใน
ทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ให้มีคุณลักษณะเป็นไปตามหลักสูตร  มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑  มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน
การประกอบอาชีพ  มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม  มีความสามารถด้าน
ดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   มีทักษะทางด้านภาษาไทย  
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  มีนิสัยรักการอ่าน  มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ ๓ 

  ๒.๒ ประสานการด าเนินงานเพ่ือทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)        
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือเป็นฐานการพัฒนานักเรียน    
ทุกระดับชั้น 

  ๒.๓ ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับ
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิต และวางแผน
ทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได ้

  ๒.๔ สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตาม
สมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมนาอาชีพ 

  ๒.๕ จัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้าน
วิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งจัด
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กิจกรรมกีฬา การออกก าลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการจัดหาสุขภาวะของตนเองให้มีสุข
ภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
๓. ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

จ านวนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน  ๘๑  โรงเรียน 
 

อ าเภอ จ านวน 
โรงเรียน 

ปีการศึกษา 
2560 2561 2562 

นักเรียน ห้องเรียน นักเรียน ห้องเรียน นักเรียน ห้องเรียน 
ปราสาท 18 1,682 72 1,569 73 1,450 65 
สังขะ 23 2,060 87 2,049 88 1,940 90 
กาบเชิง 13 1,098 52 995 52 917 48 
บัวเชด 8 427 24 458 24 461 24 
ศรีณรงค์ 12 994 4287 1,000 48 959 48 
พนมดงรัก 7 621 310 632 26 580 27 
รวม 81 6,882 310 6,703 311 6,307 302 
   
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ผลคะแนนการทดสอบระดับชาติ       
ขั้นพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ O-NET) (ปีการศึกษา2559-2561) 
กลุ่มสาระวิชา ปีการศึกษา ค่าเฉลี่ย ๓ ปี 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ระดับ สพป. ระดับประเทศ สูง/ต่ า 
ภาษาไทย 42.83 43.68 49.90 45.47 49.69 -4.22 
คณิตศาสตร์ 24.16 20.70 25.58 23.48 28.55 -5.07 
วิทยาศาสตร์ 32.55 29.79 34.45 32.26 34.45 -2.19 
ภาษาอังกฤษ 26.91 26.67 25.91 26.50 30.50 -4.00 
รวมเฉลี่ย 31.61 30.21 33.96 31.93 35.80 -3.87 

   ปีการศึกษา ๒๕๕๙  พบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระวิชาในภาพรวมของ    
สพป.สุรินทร์ เขต ๓  ต่ ากว่าระดับประเทศ   การนี้ ในรายโรงเรียนมีค่าเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระวิชา             
สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  จ านวน ๖  โรงเรียน  คือ ๑) รร.บ้านตาโมม  ๒) รร.บ้านเลิศอรุณ                 
๓) รร.บ้านตะเคียน ๔) รร.บ้านโคกสะอาด  ๕) รร.บ้านบัวเชด   ๖) รร.บ้านสระแก้ว     

  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  พบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระวิชาในภาพรวมของ    
สพป.สุรินทร์ เขต ๓  ต่ ากว่าระดับประเทศ   การนี้ ในรายโรงเรียนมีค่าเฉลี่ ยรวมทุกกลุ่มสาระวิชา             
สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  จ านวน ๖  โรงเรียน  คือ ๑) รร.บ้านตาแตรวทัพดัด  ๒) รร.บ้านโคกตะเคียน   
๓) รร.บ้านตะเคียน   ๔) รร.บ้านสระแก้ว  ๕) รร.บ้านโคกกรม 

  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  พบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระวิชาในภาพรวมของ    
สพป.สุรินทร์ เขต ๓  ต่ ากว่าระดับประเทศ   การนี้ ในรายโรงเรียนมีค่าเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระวิชา             
สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  จ านวน ๘  โรงเรียน  คือ  ๑) รร.บ้านตาโมม   ๒) รร.บ้านโคกไทร  ๓.) รร.บ้าน
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เลิศอรุณ  ๔) รร.บ้านโนนสวรรค์ (เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)  ๕)รร.บ้านสระทอง   ๖) รร.บ้านบัวเชด           
๗) รร.บ้านโสน  ๘) รร.บ้านสระแก้ว 

๔. ข้อเสนอแนะการด าเนินงาน  -ไม่มี- 
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ล าดับที่ 8. งาน/โครงการ การเตรียมการใช้หลักสูตรเชิงสมรรถนะ 
๑. ด้านความรู้ความเข้าใจ 
      ๑.๑ สร้างความรู้ความเข้าใจ การด าเนินกิจกรรมการใช้หลัดสูตรเชิงสมรรถนะให้กับผู้บริหาร
โรงเรียนครูวิชาการโรงเรียน 
      ๑.๒ ชี้แจงความเป็นมาความส าคัญ ความจ าเป็นและประโยชน์ของการน าหลักสูตรอิงสมรรถนะ
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ 
      ๑.๓ ด าเนินกิจกรรมให้ความรู้กรอบโครงสร้างของหลักสูตรเชิงสมรรถนะไปสู่การปฏิบัติ ให้กับ
ศึกษานิเทศก์ทุกดคนทราบ 
๒. เป้าหมายความส าเร็จ 
      ๒.๑ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการโรงเรียน น าองค์ความรู้ไปขยายผลให้กับครูผู้สอนใน
โรงเรียนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้หลักสูตรเชิงสมรรถนะครอบคลุม จ านวน ๒๓๓  โรงเรียน 
      ๒.๒ ครูวิชาการสามารถก าหนดกรอบองค์ความรู้การพัฒนาหลักสูตรเชิงสมรรถนะไปสู่การปฏิบัติ 
จ านวน๒๓๓  คน 
      ๒.๓ ศึกษานิเทศก์ มีความรู้ความเข้าใจกรอบโครงสร้างของหลักสูตรเชิงสมรรถนะทุกคน 
๓. ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
      ๓.๑ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการโรงเรียนมีความพร้อม น าองค์ความรู้ไปขยายผลให้กับ
ครูผู้สอนในโรงเรียนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้หลักสูตรเชิงสมรรถนะครอบคลุม จ านวน ๒๓๓  
โรงเรียน 
      ๓.๒ ครูวิชาการมีความพร้อมสามารถก าหนดกรอบองค์ความรู้การพัฒนาหลักสูตรเชิงสมรรถนะ
ไปสู่การปฏิบัติ จ านวน๒๓๓  คน 
      ๓.๓ ศึกษานิเทศก์ มีความพร้อมมีความรู้ความเข้าใจกรอบโครงสร้างของหลักสูตรเชิงสมรรถนะ
ทุกคน 
  

๔. ข้อเสนอแนะการด าเนินงาน 
                  -  
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ล าดับที่ 9.  งาน/โครงการศูนย์ HRDC  (สพป.สุรินทร์ เขต 3 ไม่มีการด าเนินโครงการนี้) 
ล าดับที่ 10. งาน/โครงการ ศูนย์เครือข่ายการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียนในภาวะวิกฤต 
๑.  ด้านความรู้ ความเข้าใจ 
              ๑. ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน จัดตั้งขึ้นเพ่ือมุ่งดูแลและคุ้ มครองเด็ก
นักเรียนทุกคนให้มีโอกาสทางการศึกษาเพ่ิมข้ึน มีภูมิคุ้มกันทางสังคม มีความประพฤติที่เหมาะสมพร้อมทั้งกาย
และจิตใจ ในการคุ้มครองช่วยเหลือนักเรียนกรณีฉุกเฉินโดยมีขอบข่ายด้านการคุ้มครองเยียวยาเด็กนักเรียนที่
เผชิญเหตุทุกคนให้พร้อมเรียนอีกครั้ง การด ารงและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือช่วยเหลือเด็ก
ทุกคน การสร้างภูมิคุ้มกันหรือทักษะชีวิตให้เด็กทุกคน การส่งเสริมและติดตามความประพฤตินักเรียนที่มุ่งให้มี
ความประพฤติท่ีเหมาะสมและเกิดพ้ืนที่ปลอดภัยระหว่างบ้านกับโรงเรียน 

๒. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่ ศธ ๐๔๒๗๗/๒๐ ลงวันที่ ๗  
มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
๒.  เป้าหมายความส าเร็จ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ มีครูและพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม 
ความประพฤตินักเรียน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนที่มีความรู้ 
ความตระหนัก ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้ตามบทบาท ภารกิจ มีกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติที่
ชัดเจน นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ได้รับการคุ้มครองดูแล
ช่วยเหลืออย่างทั่วถึง ทันการณ์ มีความประพฤติดีและมีคุณภาพในการด ารงชีวิตและมีประสิทธิภาพสามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
๓.  ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ มีพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน นักศึกษา รุ่นที่ ๑ จ านวน ๑๓๒ คน และมีเจ้าหน้าที่ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือ
เด็กนักเรียนประจ าเครือข่ายการจัดการศึกษา  จ านวน ๒๓ ศูนย์ ๆ ละ ๕ คน รวม ๑๑๕ คน โดยสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ มีการเตรียมความพร้อมจัดการกับเหตุฉุกเฉิน พัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเข้มแข็ง เสริมสร้างทักษะชีวิตเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนสามารถป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาพฤติกรรมต่างๆ โดยเฉพาะการลดการใช้ความรุนแรง และปฏิบัติหน้าที่ในเชิงบูรณาการ
ร่วมกับทีมสหวิชาชีพได้เป็นอย่างดี  เด็กนักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือทุกกรณีได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้ด าเนินการช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาด้านต่าง ๆ จ านวน ๘ คน และ
สร้างบ้านให้เด็กนักเรียนที่ยากจน ไม่มีที่อยู่อาศัยหรือมีที่อยู่อาศัยแต่ไม่มั่นคงแข็งแรงและไม่ปลอดภัย จ านวน 
๖ หลัง ซึ่งอยู่ในระหว่างด าเนินการ 

๔.  ข้อเสนอแนะการด าเนินงาน 

ควรมีการส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ 
นักเรียน นักศึกษา อย่างต่อเนื่องเพ่ือขับเคลื่อนกระบวนการด าเนินงานให้เห็นผลเป็นรูปธรรม และสามารถ
ดูแลเด็กนักเรียนครอบคลุมทุกพ้ืนที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนต่อไป 
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ล าดับที่ 11. งาน/โครงการสภานักเรียน 
๑.ด้านความรู้ความเข้าใจ   
                   สภานักเรียน เป็นนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ก าหนดให้มี
องค์กรนักเรียนเพ่ือจัดเป็นกิจกรรมนอกหลักสูตรในโรงเรียนระดับประถมศึกษา และระดับการศึกษาภาค
บังคับ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา 
รู้จักเลือกกิจกรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์ เรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและเรียนรู้การเป็น
ผู้น า ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง เคารพสิทธิการอยู่ร่วมกัน รู้จักเลือกตัดสินใจ ค านึงถึงความถูกต้องดี
งามเกิดประโยชน์กบัคนส่วนใหญ่ ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งปลูกฝังให้เยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม มี
ระเบียบวินัย เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
         เพ่ือให้องค์กรสภานักเรียนมีความเข็มแข็ง เรียนรู้การแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน ซึ่งอยู่ในวัย
เดียวกันสามารถเป็นกลไกการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาสังคม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการพัฒนากิจกรรม
สภานักเรียนขึ้น 
๒.เป้าหมายความส าเร็จ 
                   ๒.๑ โรงเรียนทุกโรงในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓  มี
ความเข้มแข็ง รู้บทบาทหน้าที่ สามารถด าเนินกิจกรรมสภานักเรียนได้ครบถ้วน นักเรียนมีความพร้อมในการ
จัดกิจกรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีโอกาสแสดงความสามารถในด้านการวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับ
การศึกษาและสังคม โดยยึดหลัก นิติธรรม ความสมานฉันท์ได้เต็มศักยภาพ และสามารถเป็นกลไกขับเคลื่อน
การแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่องและยั่งยืน   
  ๒.๒ โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ 
ได้จัดกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๓                   
๓.ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
                    ส านักงานเขตพ้ืนที่กากรศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ได้ด าเนินการขับเคลื่อนและ
พัฒนาโครงการ “สภานักเรียน” เพ่ือให้นักเรียนได้น าไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องและพัฒนา
นักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ความเป็นพลเมืองและหลักประชาธิปไตย อันได้แก่ คารวธรรม สามัคคีธรรม 
ปัญญาธรรม  รวมทั้งหลักธรรมาภิบาล การมีจิตอาสาและมีความส าเร็จมีการด าเนินการตามค่านิยมหลักของ
คนไทย ๑๒ ประการ  เพื่อเป็นพื้นฐานส าคัญในการปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดข้ึนกับเยาวชนไทย
ซึ่งค่านิยมดังกล่าวครอบคลุมและสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแก่นกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  เพ่ือให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป 
 
๔. ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
            เพ่ือให้กิจกรรมสภานักเรียนเข็มแข็ง และเป็นกลไกส าคัญที่จะช่วยพัฒนาโรงเรียนตาม
กระบวนการสภานักเรียน  เห็นควรมีการพัฒนาและส่งเสริมด้านการอบรมและติดตามอย่างต่อเนื่อง 
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ล าดับที่ 12.งาน/โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน 
๑.ด้านความรู้ความเข้าใจ 

      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๓ ได้สร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างความ
ตระหนักให้โรงเรียนในสังกัดในแนวทางการจัดบริการอาหารกลางวันให้กับนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ตาม
มาตรฐานโภชนาการสุขาภิบาลอาหาร และอาหารปลอดภัย อันจะส่งผลดีต่อนักเรียนให้มีสุขภาพดี สมวัย 
แข็งแรงสมบูรณ์และปราศจากปัญหาภาวะทุกโภชนาการ โดยโรงเรียนประถมศึกษาใช้โปรแกรม Thai School 
Lunchในการควบคุมคุณภาพอาหารจัดส ารับอาหารกลางวันให้เป็นไปตามหลักโภชนาการและอาหาร
ปลอดภัย จัดสถานทีส่ าหรับบริการอาหารให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล การตรวจสอบ ก ากับ ดูแล          
การด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณให้ตรงตามวัตถุประสงค์ การด าเนินการจัดซื้อ หรอืจัดจ้าง ให้เป็นไปตาม
ระเบียบพัสดุของทางราชการ การด าเนินงานด้านงบประมาณให้เป็นปัจจุบัน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
และการดูแลภาวะโภชนาการของนักเรียนทุกคน 
๒.เป้าหมายความส าเร็จ   

     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ได้ด าเนินการก ากับดูแลการด าเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด โดยมีเป้าหมายความส าเร็จ ดังนี้ 
      ๑.โรงเรียนจัดบริการอาหารกลางวันให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน
โภชนาการสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย โดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch ในการควบคุม
คุณภาพอาหาร 

     ๒.นักเรียนมีสุขภาพดี สมวัย แข็งแรงสมบูรณ์ และปราศจากปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  
     ๓.โรงเรียนจัดสถานที่ส าหรับบริหารอาหารให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 
     ๔.โรงเรียนด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณตรงตามวัตถุประสงค์ ถูกต้องตามระเบียบพัสดุของ 

ทางราชการ เป็นปัจจุบัน มีความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
๓.ความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
      ๓.๑ โรงเรียนทุกโรงใช้โปรแกรม Thai School Lunch จัดส ารับอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน 
      ๓.๒นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ ภาวะทุพโภชนาการ
ลดลง โดยเปรียบเทียบข้อมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ และข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ดังนี้ 
 

 

วันที่ ผอม เตี้ย 
เริ่มอ้วน=>

อ้วน 
ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย รวม 

10 มิ.ย. 2562 
นักเรียน 42,969 

3,458 
8.05% 

2,271 
5.29% 

2,911 
6.77% 

1,789 
4.16% 

1,101 
2.56% 

11,530 
26.83% 

30 ก.ย. 2562 
นักเรียน 44,019 

2,818 
6.40% 

1,924 
4.37% 

2,806 
6.37% 

1,415 
3.21% 

940 
2.14% 

9,903 
22.50% 

สรุป -1.65% -0.92% -0.40% -0.95% -0.42% -4.33% 
 
หมายเหตุ : ค่าลบ (-) หมายถึงภาวะลดลง , ค่าบวก (+) หมายถึงภาวะเพ่ิมขึ้น 

      ๓.๓โรงเรียนด าเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
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      ๓.๔โรงเรียนในสังกัดได้รับการคัดเลือกเป็นเป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ 
จ านวน ๒ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านโคกจ าเริญ และโรงเรียนบ้านโนนทอง 
 

๔.ข้อเสนอแนะการด าเนินงาน 
     ๔.๑ควรจัดท าคู่มือการด าเนินการโครงการอาหารกลางวันในระดับโรงเรียนระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษาเป็นไปในแนวทางเดียวกับ และเป็นปัจจุบัน 
    ๔.๒ ควรจัดให้มีการอบรมการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางการด าเนินงานโครงการอาหาร

กลางวันของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    ๔.๓ จัดสรรงบประมาณในการประชุม การนิเทศ ก ากับและติดตามการด าเนินงานโครงการอาหาร

กลางวันอย่างต่อเนื่องทุกปี 
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ล าดับที่ 13. งาน/โครงการปัญหาครูลงโทษเด็กเกินกว่าเหตุครูล่วงละเมิดทางเพศและยาเสพติด 
๑.  ด้านความรู้ ความเข้าใจ 
                   ๑. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๒ 
     กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบในส่วนของหมวด ๒ การปฏิบัติต่อเด็ก และหมวด  ๗     
การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ซึ่งมีสาระท่ีจะต้องด าเนินการ ดังนี้ 
 หมวด ๒ การปฏิบัติต่อเด็ก 
  มาตรา ๒๒  การปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่ากรณีใด ให้ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส าคัญ
และไม่มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม การกระท าใดเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของเด็กหรือเป็นการเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อเด็กหรือไม่ ให้พิจารณาตามแนวทางท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
  มาตรา๒๕ ผู้ปกครองต้องไม่กระท าการต่อไปนี้ เจตนาทอดทิ้ง ละทิ้งไม่ดูแล เลี้ยงดูไม่
เหมาะสม จงใจละเลยมีอันตราย ขัดขวางการเจริญเติบโต และเลี้ยงดูโดยมิชอบ 
  มาตรา ๒๖ ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการ ดังต่อไปนี้ ทารุณกรรม, ละเลยจนเกิดอันตราย, บังคับ 
ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริมให้กระท าผิดหรือไม่เหมาะสม, บังคับขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม เป็นขอทานแสวงหา
ผลประโยชน์,  ใช้จ้างวาน ยินยอมให้ท างานอันตราย การพนัน ลามก อนาจาร, จ าหน่ายแลกเปลี่ยนหรือให้
สุราหรือบุหรี่แก่เด็ก และโฆษณาหรือเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือสื่อสารสนเทศให้เสียหายแก่จิตใจ ชื่อเสียง 
เกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชน์ของเด็ก 
  ๒.  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  ๓.  หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ 
๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลงโทษนักเรียน 
  ๔.  หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๑๔๒๒ ลงวันที่ 
๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลงโทษนักเรียน 
  ๕.  หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ ๐๔๒๗๗/๒๐ ลงวันที่ ๗ 
มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
๒.  เป้าหมายความส าเร็จ 

  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ สามารถ
ขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเข้มแข็ง เป็นไปตามขั้นตอนทั้ง ๕ ชั้นตอน นักเรียนได้รับ
การดูแลช่วยเหลืออย่างถูกต้อง ตรงตามสภาพปัญหา และมีทักษะชีวิตเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันตัวเอง
จากเหตุร้ายต่าง ๆ ได้ รวมทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์มีระเบียบวินัย ส านึกในหน้าที่ มีความเสียสละและเมตตาอารีต่อลูกศิษย์ 

 

๓.  ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ มีการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน ๒๒๕ คน  โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด จ านวน ๑,๒๑๕ คน  
และการจัดค่ายทักษะชีวิต “ปลุกพลัง kid พิชิตปัญหา” จ านวน ๑๐๐ คน เพื่อให้เด็กนักเรียนมีทักษะชีวิตและ
สามารถเอาตัวรอดได้ รวมทั้งมีการแจ้งมาตรการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนให้โรงเรียนในสังกัดถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
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๔.  ข้อเสนอแนะการด าเนินงาน 

ควรมีการส่งเสริม พัฒนา ด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ 
ลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘  มาตรการการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน รวมทั้ง
จรรยาบรรณด้านวิชาชีพครูให้กับครูและบุลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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ล าดับที่ 14. งาน/โครงการ Coding 
1. ด้านความรู้ความเข้าใจ 
      กระทรวงศึกษาธิการประกาศนโยบายและจุดเน้น ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งมีประเด็นเกี่ยว 
Coding ดังนี้ 
      ระดับประถมศึกษา 
  1. การจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
  2. การพัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 
            ทั้งนี้  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ได้ด าเนินงานเพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้กับโรงเรียนในสังกัด  ดังนี้ 

1. การสร้างความรู้ความเข้าใจในการปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560)  โดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) และ Coding  

2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค านวณ (Computing 
Science & Coding ) ส าหรับครูผู้สอนวิทยาการค านวณ ในโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

3. โครงการอบรมสะเต็มศึกษา และวิทยาการค านวณ  ส าหรับโรงเรียนแกนน าบ้าน
วิทยาศาสตร์น้อยประถมศึกษา 
  4. โครงการอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา
ตอนต้น  ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
  5.การอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยระบบทางไกล  โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) อย่างมี
คุณภาพ กิจกรรมการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาในระดับ
ปฐมวัย 
2. เป้าหมายความส าเร็จ 
           1. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนจัดการเรียนรู้เพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็น
ขั้นตอน (Coding)  และวิทยาการค านวณ (Computer Science) 
           2. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาให้มีความช านาญในการสอนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) และ
สะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) 
           3. ครูผู้สอนได้รับการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค านวณ (Computer 
Science) และ Coding   
  

3. ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
 1. ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ (Computer Science) และ 
Coding   
 2. ครูผู้สอนสามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน  ผู้เรียนเข้าร่วม
การแข่งขันหุ่นยนต์ ซึ่งผ่านกระบวนการ Coding และการคิดอย่างเป็นระบบ 
 3. โรงเรียนในสังกัดส่งเสริมสนับสนุน ครูผู้สอนให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 4. โรงเรียนในสังกัดจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือการจัดการเรียนรู้แบบ Coding 
4. ข้อเสนอแนะการด าเนินงาน 
 1. ขยายผลการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ และ Coding ให้ครบทั้ง 
233 โรงเรียน 
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 2. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ ให้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อชี้แนะและให้
ค าปรึกษากับครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ด้าน Coding 
 
ภาพการด าเนินงาน 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


