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กลุมนโยบายและแผน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 



รายงานผลการตรวจราชการ : ก 

กลุมนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร เขต ๓ 

คํานํา 
 
            สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 มีภารกิจหลักในการสงเสริมสนับสนุน   
การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางเสมอภาคท่ัวถึงแกประชากรวัยเรียนทุกคนใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาโดยใชยุทธศาสตร กลยุทธ จุดเนน ของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ข้ันพื้นฐาน และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 เปนกรอบและทิศทางในการขับเคล่ือนนโยบายสูการปฏิบัติ 
 

   รายงานผลการตรวจราชการ  ติดตาม  และประ เมินผลการดํา เนินงานตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ รอบท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 เลมนี้ เปนการสรุปผลการดําเนินงานตาม
ประเด็นการตรวจราชการและตัวช้ีวัดของกระทรวงศึกษาธิการ 1๔ นโยบาย เพื่อเปนขอมูลรับการตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ และเปนขอมูลพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

   ขอขอบคุณคณะทํางานและผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายท่ีใหความรวมมือเปนอยางดี ทําใหเอกสาร    
ฉบับนี้สมบูรณ บรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไว และหวังเปนอยางยิ่งวาจะเปนประโยชนสําหรับการตรวจราชการ
ติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้ 

 
 
                สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 
 
 

  



รายงานผลการตรวจราชการ : ข 

กลุมนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร เขต ๓ 

สารบัญ 
 

            หนา 
คํานํา  ก 
สารบัญ  ข 
บทสรุปผูบริหาร ค 
ขอมูลท่ัวไป 1 
ขอมูลพื้นฐานดานการศึกษา 6 
ขอมูลพื้นฐานดานการศึกษาของหนวยงานในสังกัด 1๕ 
ผลการดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 14 นโยบาย (เฉพาะท่ีเกี่ยวของ) 1๖ 
 นโยบายท่ี 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 1๖ 
 นโยบายท่ี 2 การจัดการศึกษาปฐมวัย 2๒ 
 นโยบายท่ี 3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2๕ 
 นโยบายท่ี 4 การพัฒนาทักษะวิเคราะห 2๘ 
 นโยบายท่ี 5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ 3๑ 
 นโยบายท่ี 6 การพัฒนากําลังคนตามความตองการของสถานประกอบการภายในประเทศ 3๔ 
 นโยบายท่ี 7 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 3๗ 
 นโยบายท่ี 8 การอานออกเขียนได 3๙ 
 นโยบายท่ี 9 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 4๒ 
 นโยบายท่ี 10 การขับเคล่ือนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค 4๕ 
 นโยบายท่ี 13 การพัฒนาครูท้ังระบบ  4๗ 
 นโยบายท่ี 14 การพัฒนาผูเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด ๕๐ 
ภาคผนวก 5๕ 
คณะทํางาน 5๙ 
 
 

 
 

  



รายงานผลการตรวจราชการ : ค 

กลุมนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร เขต ๓ 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

    รายงานผลการตรวจราชการ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
รอบท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 
ประกอบดวยรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบาย และประเด็นนโยบายการตรวจราชการแตละประเด็น
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ไดแก ผลการดําเนินงานตามประเด็นนโยบายและตัวช้ีวัด ความโดดเดน/ จุด
แข็ง/นวัตกรรม/ตนแบบหรือแบบอยางท่ีดีในการดําเนินงานตามนโยบาย ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานตาม
นโยบาย ขอเสนอแนะตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ มีองคประกอบการรายงานผลการดําเนินงาน 14 
นโยบาย  ดังนี ้
 
 

         นโยบายท่ี 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
1.1 การยกระดับคะแนน O-NET 
1.2 การยกระดับคะแนน PISA 

   นโยบายท่ี 2 การจัดการศึกษาปฐมวัย 
   นโยบายท่ี 3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
   นโยบายท่ี 4 การพัฒนาทักษะวิเคราะห 
   นโยบายท่ี 5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ 
   นโยบายท่ี 6 การพัฒนากําลังคนตามความตองการของสถานประกอบการภายในประเทศ 
   นโยบายท่ี 7 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 
   นโยบายท่ี 8 การอานออกเขียนได 
   นโยบายท่ี 9 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 
   นโยบายท่ี 10 การขับเคล่ือนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค 
   นโยบายท่ี 13 การพัฒนาครูท้ังระบบ  
   นโยบายท่ี 14 การพัฒนาผูเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 

 
    การรายงานผลตามนโยบายนี้เปนผลท่ีเกิดจากการนํานโยบายสูการปฏิบัติ ซึ่งเปนกระบวนการท่ีมี
ความสําคัญตอการบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยการกําหนดกลไกการบริหารท่ีมีความเหมาะสมสอดคลอง
กับบริบทพื้นท่ี ประกอบดวย 

1. การนําองคกร 
2. การบูรณาการกระบวนการท่ีมีสวนรวมพฒันาคุณภาพการศึกษา 
3. การเสริมสรางองคกรแหงคุณภาพ 
4. การจัดการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

 



รายงานผลการตรวจราชการ : ๑ 
 

กลุมนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร เขต ๓ 

ขอมูลทั่วไป 
๑. ท่ีต้ัง 
  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต ๓  ต้ังอยูภายในบริเวณโรงเรียนปราสาท       
ถนนโชคชัย-เดชอุดม  ตําบลกังแอน  อําเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร  ระยะทางหางจากจังหวัดสุรินทร  
ประมาณ ๓๐ กิโลเมตร  ตามเสนทางหมายเลข ๒๑๔ (สุรินทร-ชองจอม)  รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานในเขตทองท่ี ๖ อําเภอ ไดแก อําเภอปราสาท อําเภอสังขะ อําเภอกาบเชิง อําเภอบัวเชด 
อําเภอศรีณรงค อําเภอพนมดงรัก 
  ท่ีต้ังทางภูมิศาสตร  เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต ๓  ต้ังอยูระหวาง  เสนละติจูด                  
ท่ี ๑๔ องศา ๑๙ ลิปดา ๔๕ ลิปดาเหนือ และ ๑๔ องศา  ๕๓ ลิปดา  ๕๖ ฟลิปดาเหนือ  เสนลองติจูดท่ี ๑๐๓ 
องศา  ๑๓ ลิปดา ๔๓ ฟ ลิปดา และ ๑๐๔ องศา ๓ ลิปดา ๔๒  ฟ ลิปดาตะวันออก  รวมพื้น ท่ี ท้ังส้ิน  
๓,๖๙๘.๘๓๖ ตารางกิโลเมตร 
 

๒. อาณาเขต 
  ทิศเหนือ   ติดตอกับ  อําเภอลําดวน  อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร 
  ทิศใต    ติดตอกับ  ราชอาณาจักรกัมพูชา 
  ทิศตะวันออก  ติดตอกับ  อําเภอปรางกกู  อําเภอขุขันธ  และอําเภอภูสิงห  จังหวัดศรีสะเกษ 
  ทิศตะวันตก  ติดตอกับ  อําเภอบานกรวด  อําเภอประโคนชัย  และอําเภอพลับพลาไชย 
         จังหวัดบุรีรัมย 

๓. การติดตอสื่อสาร 
  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร  เขต ๓  เนนการนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการศึกษา  โดยมีเว็บไซดหลัก คือ www.surin๓.go.th สําหรับหมายเลข
โทรศัพทท่ีใชในการติดตอ มีดังนี้ 
  - หนาหองผูอํานวยการ     ๐ ๔๔๕๕ ๒๓๔๗  โทรสาร ๐ ๔๔๕๕ ๑๓๗๔ 
  - กลุมอํานวยการ      ๐ ๔๔๕๕ ๑๓๓๓  โทรสาร ๐ ๔๔๕๕ ๒๐๕๒ 
  - กลุมนโยบายและแผน     ๐ ๔๔๕๕ ๒๓๕๐ 
  - กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    และการส่ือสาร       ๐ ๔๔๕๕ ๒๓๕๐ 
  - กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย   ๐ ๔๔๕๕ ๑๓๗๔ 
  - กลุมบริหารงานบุคคล     ๐ ๔๔๕๕ ๒๓๕๑ 
  - กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ๐ ๔๔๕๕ ๒๓๕๑ 
  - กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ๐ ๔๔๕๕ ๒๓๕๒ 
  - กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา   ๐ ๔๔๕๕ ๒๓๔๙ 
  - หนวยตรวจสอบภายใน    ๐ ๔๔๕๕ ๑๓๗๔ 

๔. เสนทางคมนาคม 
   มีเสนทางคมนาคมทางรถยนตท่ีสําคัญ ๒ เสนทาง ดังนี ้
  ๑. ถนนโชคชัย-เดชอุดม (ทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๒๔) ผานเขตพื้นท่ีบริการเปนระยะทาง
ประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร  และอยูหางจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๔๕๐ กิโลเมตร 



รายงานผลการตรวจราชการ : ๒ 
 

กลุมนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร เขต ๓ 

  ๒. ถนนสุรินทร-ชองจอม (ทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๒๑๔) ผานเขตพื้นท่ีบริการเปนระยะทาง
ประมาณ ๖๐ กิโลเมตร 
 

๕. แผนท่ีจังหวัดสุรินทร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖. การแบงสวนราชการ 
  ๖.๑ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต ๓  จัดต้ังตามมาตรา ๓๗ แหง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  ตามมาตรา ๓๔ 
(๑) และมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  และตาม
ขอ ๓ และขอ ๖ แหงกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการแบงสวนราชการภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๖ ขอ ๓ และขอ ๖ รวมท้ังตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีไดประกาศจัดต้ังสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา จํานวน ๒๒๕ เขต สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต ๓  ประกอบไปดวย 
อําเภอ ๖ อําเภอ  คือ  อําเภอปราสาท  อําเภอสังขะ  อําเภอกาบเชิง  อําเภอบัวเชด  อําเภอศรีณรงค  และ
อําเภอพนมดงรัก  แบงสวนราชการตามโครงสรางและอํานาจหนาท่ี ตามแผนภาพ  ท่ี ๑  ดังนี้ 
 

  

 

 



รายงานผลการตรวจราชการ : ๓ 
 

กลุมนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร เขต ๓ 

แผนภูมโิครงสรางการแบงสวนราชการ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร  เขต ๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี ๑  แสดงโครงสรางการแบงสวนราชการ 
  ๖ .๒ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต ๓  กําหนดใหมีสวนราชการ        
การบริหารจัดการศึกษา โดยแบงพื้นท่ีการบริหารจัดการเขตพื้นท่ีการศึกษาออกเปนเขตพัฒนาการศึกษา      
ใหสถานศึกษาท่ีต้ังอยูในทองท่ีอําเภอเดียวกันรวมเปนเขตบริหารการศึกษารวมกัน  เขตพัฒนาการศึกษาของ
สํานักงานเขตพื้นท่ีศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต ๓  มีจํานวน ๖  เขต ๒๓ เครือขายการจัดการศึกษา 
ดังตอไปนี้ 
   ๑) เขตพัฒนาการศึกษาปราสาท มีจํานวน ๘  เครือขาย จํานวน  ๗๕  โรงเรียน 
   ๒) เขตพัฒนาการศึกษาสังขะ มีจํานวน ๖  เครือขาย จํานวน  ๖๔  โรงเรียน 
   ๓) เขตพัฒนาการศึกษากาบเชิง มีจํานวน ๓  เครือขาย จํานวน  ๒๘  โรงเรียน 
   ๔) เขตพัฒนาการศึกษาบัวเชด มีจํานวน ๒  เครือขาย จํานวน  ๒๒  โรงเรียน 
   ๕) เขตพัฒนาการศึกษาศรีณรงค มีจํานวน ๒  เครือขาย จํานวน  ๒๗  โรงเรียน 
   ๖) เขตพัฒนาการศึกษาพนมดงรัก มีจํานวน ๒  เครือขาย จํานวน  ๑๗  โรงเรียน 
  การบริหารจัดการศึกษาของเขตพัฒนาการศึกษา มีคณะกรรมการบริหารเขตพัฒนาการศึกษา 
ประกอบดวย ผูอํานวยการเขตพัฒนาการศึกษาเปนประธานกรรมการ  ประธานเครอืขายการจัดการศึกษาใน
เขตพัฒนาการศึกษาท่ีไดรับการมอบหมายหนึ่งคนเปนรองประธานกรรมการ  ผูบริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียน
ในเขตพัฒนาการศึกษาเปนกรรมการ และศึกษานิเทศกท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสถานศึกษาในเขต
พัฒนาการศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการ 
  เขตพัฒนาการศึกษา  มีอํานาจหนาท่ีดังนี ้

กลุมสงเสริมการ

จัดการศึกษา 

กลุมนิเทศ ติดตาม 

และประเมินผล 

กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยีสารสนเทศและ     

การส่ือสาร 

กลุมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการ

ศึกษา 

กลุมอํานวยการ กลุมนโยบาย

และแผน 

กลุมบริการงานการเงิน

และสินทรัพย 

กลุมบริหารงาน

บุคคล 

หนวยตรวจสอบภายใน 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต ๓ 



รายงานผลการตรวจราชการ : ๔ 
 

กลุมนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร เขต ๓ 

   ๑. กําหนดนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาการศึกษา 
   ๒. เสนอแนะการจัดต้ังและจัดสรรงบประมาณเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาใน       
เขตพัฒนาการศึกษา 
   ๓. กํากับ ดูแล ตรวจ ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการบริหาร และการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  ในเขตพัฒนาการศึกษา ท้ังดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป 
   ๔. เสนอแนะแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาท้ังดานวิชาการ งบประมาณ         
การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไปของสถานศึกษาในเขตพัฒนาการศึกษาตอผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต ๓ 
   ๕. ประสานกับสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานเอกชนและชุมชนเพื่อ
พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาการศึกษา 
   ๖. แตงต้ังอนุกรรมการ คณะทํางานในการปฏิบัติงานของเขตพัฒนาการศึกษา 
   ๗. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต ๓ 
มอบหมาย 
 

โครงสรางการบริหารเขตพัฒนาการศึกษา 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

๗. อํานาจหนาท่ี 
  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต ๓  มีอํานาจหนาท่ีตามขอ ๖ แหง
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร 
เขต ๓   พ.ศ. ๒๕๔๖  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
  ๗.๑ จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาใหสอดคลองกับ
นโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความตองการของทองถ่ิน 
  ๗.๒ วิเคราะหการจัดต้ังงบประมาณ เงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา และหนวยงานในเขตพื้นท่ี
การศึกษา และแจงการจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ  รวมท้ังกํากับตรวจสอบ  
ติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร  เขต ๓ 

เขตพัฒนาการศึกษา
ปราสาท 

เขตพัฒนาการศึกษา
สังขะ 

เขตพัฒนาการศึกษา
กาบเชิง 

เขตพัฒนาการศึกษา
พนมดงรัก 

เขตพัฒนาการศึกษา
ศรีณรงค 

เขตพัฒนาการศึกษา
บัวเชด 

เครือขาย  
(๘) 

เครือขาย  
(๖) 

เครือขาย  
(๓) 

เครือขาย  
(๒) 

เครือขาย  
(๒) 

เครือขาย  
(๒) 

โรงเรียน 
(๗๕) 

โรงเรียน 
(๖๔) 

โรงเรียน 
(๒๘) 

โรงเรียน 
(๒๗) 

โรงเรียน 
(๒๒) 

โรงเรียน 
(๑๗) 



รายงานผลการตรวจราชการ : ๕ 
 

กลุมนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร เขต ๓ 

  ๗.๓ ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  ๗.๔ กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  ๗.๕ ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  ๗.๖ ประสานการระดมทรัพยากรตางๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคลเพื่อสงเสริม สนับสนุนการจัดและ
พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  ๗.๗ จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  ๗.๘ ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ัง             
บุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่นท่ีจัดรูปแบบหลากหลาย
ในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  ๗.๙ ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุน สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา          
ในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  ๗.๑๐ ประสาน สงเสริม ดําเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทํางานดานการศึกษา 
  ๗.๑๑ ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองคการหรือหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 
และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  ๗.๑๒ ปฏิบัติหนาท่ีอื่นเกี่ยวกับกิจกรรมภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมิไดระบุใหเปนอํานาจหนาท่ี
ของหนวยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

๘. ผูบริหารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร  เขต ๓ 
  ๘.๑ นางภานิชา  อินทรชาง  ผอ.สพป.สุรินทร เขต ๓ 
  ๘.๒ นายฉลาด  สาโยธา  รอง ผอ.สพป.สุรินทร เขต ๓ 
  ๘.๓ นายพิชิต  หอมนวล  รอง ผอ.สพป.สุรินทร เขต ๓ 
  ๘.๔ นายทวีสิทธิ์  มั่นจิต  รอง ผอ.สพป.สุรินทร เขต ๓ 
  ๘.๕ นายธรรมนญู  ขวัญรัมย  รอง ผอ.สพป.สุรินทร เขต ๓ 
 

๙. ผูอํานวยการกลุม/ผูอํานวยการหนวย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
   สุรินทร เขต ๓ 
  ๙.๑ นายวีรวัฒน  พรหมบุตร  ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ 
  ๙.๒ นายมนตรี   ประไวย  ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน   
  ๙.3 นางพิกุล  ธงไชย   ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 
  ๙.4 นายพิศาล  ฉันททอง  ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 
   ๙.5 นายพิศาล  ฉันททอง  ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล  รักษาการ 
           ผูอํานวยการกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๙.6 นายนพพล  พลอาสา  ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
           การจัดการศึกษา 
  ๙.7 นางอรทัย  ศรีฤทธิไกร  ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
                ๙.8 นายเทพฤทธิ์  ศรีฤทธิไกร ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล  
           เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 



รายงานผลการตรวจราชการ : ๖ 
 

กลุมนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร เขต ๓ 

  ๙.๙ นางสาวกาญจนา  ใบพลูทอง นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ รักษาการ 
           ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน 
 

๑๐. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
    การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต ๓ 
 ๙.๑ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต ๓  ประธานกรรมการ 

 ๙.๒ นายเทวัน  พอใจ กรรมการท่ีเปนผูแทนผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของรัฐ 

 ๙.๓ นายจําลอง  จะมัวดี กรรมการท่ีเปนผูแทนผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของเอกชน 

 ๙.๔ นายมิตรชัย  สุชาติสุนทร กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษาปฐมวัย 

 ๙.๕ นายมนตรี  สายพญาศรี กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 ๙.๖ นางจุฑารัตน  พลศักด์ิเดช  กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการวิจัยและประเมินผล 

 ๙.๗ นายวีรพงษ  จําปามูล กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารการศึกษา 

 ๙.๘ นายสงวน  ศาลางาม กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

 ๙.๙ ผูอํานวยการกลุมนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 

 

๑๑. ขอมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา 
  ๑๑.๑ ขอมูลดานปริมาณ 
       ๑๑.๑.๑ ขอมูลท่ัวไป 
 

ตารางท่ี ๑  แสดงจํานวนพื้นท่ีประชากร องคกร หมูบาน และครัวเรือน ในเขตพื้นท่ีการศึกษา (ทุกกลุมอายุ) 
 

 
ท่ี 

 
อําเภอ เนื้อท่ี 

(ต.ร.กม) 

ระยะทาง   
จากอําเภอ   

ถึงเขตพื้นท่ีฯ 

จํานวน
เทศบาล 

จํานวนองคกร
ปกครอง   

สวนทองถ่ิน 

จํานวน
ตําบล 

จํานวน
หมูบาน 

๑ ปราสาท ๙๐๘.๘๔ - ๓ ๑๘ ๑๘ ๒๓๙ 
๒ สังขะ ๑,๐๐๙.๐๐ ๕๐ ๑ ๑๒ ๑๒ ๑๘๗ 
๓ กาบเชิง ๕๗๔.๐๐ ๒๕ ๒ ๔ ๔ ๘๔ 
๔ บัวเชด ๔๗๙.๐๐ ๗๐ ๑ ๖ ๖ ๖๘ 
๕ ศรีณรงค ๔๑๐.๐๐ ๗๘ - ๕ ๕ ๖๒ 
๖ พนมดงรัก ๓๐๘.๐๐ ๓๐ - ๔ ๔ ๕๕ 

รวม ๗ ๔๙ ๔๙ ๖๙๕ 
 

ท่ีมา : ขอมูลพื้นฐานทางการศึกษา  ปการศึกษา  ๒๕๖1  
 
    ๑๑.๑.๒ ขอมูลพื้นฐานทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร 
เขต ๓ 
         ๑๑.๑.๒.๑ จํานวนโรงเรียนจําแนกตามระดับช้ันท่ีจัดการศึกษา 
 



รายงานผลการตรวจราชการ : ๗ 
 

กลุมนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร เขต ๓ 

ตารางท่ี ๒  แสดงขอมูลจํานวนโรงเรียน จําแนกตามระดับช้ันท่ีจัดการศึกษา 
 

ระดับช้ันท่ีจัดการศึกษา จํานวนโรงเรียน 
อนุบาล ๑ (๓ ขวบ) ถึงช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ ๑7 
อนุบาล ๒  ถึงช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ 214 

ระดับช้ันท่ีจัดการศึกษา จํานวนโรงเรียน 
อนุบาล ๑ (๓ ขวบ) ถึงช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 2 
อนุบาล ๒  ถึงช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ๗8 
อนุบาล ๒  ถึงช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ๓ 

ท่ีมา : ขอมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปการศึกษา  ๒๕๖1  (๑๐ มิถุนายน ๒๕๖1) 
 

         ๑๑.๑.๒.๒ จํานวนโรงเรียนจําแนกขนาดตามจํานวนนักเรียน 
 

ตารางท่ี ๓  แสดงขอมูลจํานวนโรงเรียน จําแนกตามระดับช้ันท่ีจัดการศึกษา 
 

 

ท่ีมา : ขอมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปการศึกษา  ๒๕๖1  (๑๐ มิถุนายน ๒๕๖1) 
 

          ๑๑.๑.๒.๓ จํานวนโรงเรียนขนาดเล็ก 
 

ตารางท่ี ๔  แสดงขอมูลจํานวนโรงเรียนขนาดเล็ก จําแนกตามจํานวนนักเรียน 
 

 

ท่ีมา : ขอมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปการศึกษา  ๒๕๖1  (๑๐ มิถุนายน ๒๕๖1) 

ขนาด (จํานวนนักเรียน) จํานวนโรงเรียน 
ขนาดท่ี ๑ (นักเรียน ๑๒๐ คนลงมา) ๖1 
ขนาดท่ี ๒ (นักเรียน ๑๒๑-๒๐๐ คน) ๖5 
ขนาดท่ี ๓ (นักเรียน ๒๐๐-๓๐๐ คน) ๕7 
ขนาดท่ี ๔ (นักเรียน ๓๐๑-๔๙๙ คน) ๔4 
ขนาดท่ี ๕ (นักเรียน ๕๐๐-๑,๔๙๙ คน) 5 
ขนาดท่ี ๖ (นักเรียน ๑,๕๐๐-๒,๔๙๙ คน) ๑ 
ขนาดท่ี ๗ (นักเรียน ๒,๕๐๐ คนข้ึนไป) ๐ 

รวม ๒๓๓ 

ขนาด (จํานวนนักเรียน) จํานวนโรงเรียน 
ไมมีนักเรียน ๐ 
นักเรียน ๑-๒๐  คน   ๐     
นักเรียน ๒๑-๔๐  คน ๐ 
นักเรียน ๔๑-๖๐  คน 8 
นักเรียน ๖๑-๘๐  คน ๑๓ 
นักเรียน ๘๑-๑๐๐  คน ๒5 
นักเรียน ๑๐๑-๑๒๐  คน ๑5 

รวม 61 



รายงานผลการตรวจราชการ : ๘ 
 

กลุมนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร เขต ๓ 

   ๑๑.๑.๒.๔ ขอมูลจํานวนนักเรียน หองเรียน ครู และอัตราสวน หองเรียน : นักเรียน  
                   ปการศึกษา ๒๕๖1 
 
ตารางท่ี ๕  แสดงจํานวนโรงเรียน นักเรียน และครูในสังกัด จําแนกรายอําเภอ 
 

 
ท่ี 

 
อําเภอ จํานว

น รร. 

จํานวนนักเรียน 
จํานวน

หองเรียน 

จํานวนคร ู อัตราสวน 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม หอง:

นร. 
คร:ู
นร. 

๑ ปราสาท ๗๕ 8,059 7,721 15,780 807 293 574 867 1:22 1:18 

๒ สังขะ ๖๔ 7,467 6,874 14,341 713 272 550 822 3:67 3:35 

๓ กาบเชิง ๒๘ 3,710 3,361 7,071 347 144 253 397 2:49 5:89 

๔ บัวเชด ๒๒ 2,460 2,290 4,750 248 99 177 276 3:65 5:86 

๕ ศรีณรงค ๒๗ 2,767 2,683 5,450 292 114 209 323 1:21 1:17 

๖ พนมดงรัก ๑๗ 2,242 2,112 4,354 206 92 149 241 2:49 1:18 

 รวม ๒๓๓ 26,705 25,041 57,746 2,613 1,014 1,912 2,926 2:45 3:53 

 
ท่ีมา : ขอมูลพื้นฐานทางการศึกษา  ปการศึกษา  ๒๕๖1 

  
           ๑๑.๑.๒.๕ ขอมูลจํานวนนักเรียนและหองเรียน 
 
ตารางท่ี ๖  แสดงจํานวนนักเรียนและหองเรียน จําแนกรายช้ัน ปการศึกษา ๒๕๖1  
 

ช้ัน 
จํานวน จํานวนนักเรียน อัตราสวน 

หองเรียน ชาย หญิง รวม หองเรียน : นักเรียน 
ระดับกอนประถมศึกษา      
อนุบาลปท่ี ๑ 17 82 106 188 1.11 
อนุบาลปท่ี ๒ 273 2,633 2,543 5,176 1.19 
อนุบาลปท่ี ๓ 278 2,985 2,831 5,816 1.21 

รวมกอนประถมศึกษา 568 5,700 5,480 11,180 3.59 
ระดับประถมศึกษา      
ประถมศึกษาปท่ี ๑ 300 3,070 2,858 5,928 4.79 
ประถมศึกษาปท่ี ๒  285 2,812 2,691 5,503 3.58 
ประถมศึกษาปท่ี ๓ 295 2,898 2,823 5,721 5.97 
ประถมศึกษาปท่ี ๔ 280 2,774 2,664 5,438 5.97 
ประถมศึกษาปท่ี ๕ 280 2,881 2,710 5,591 1.20 
ประถมศึกษาปท่ี ๖ 283 2,814 2,692 5,506 2.39 

รวมประถมศึกษา 1,723 17,249 16,438 33,687 2.39 



รายงานผลการตรวจราชการ : ๙ 
 

กลุมนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร เขต ๓ 

ช้ัน 
จํานวน จํานวนนักเรียน อัตราสวน 

หองเรียน ชาย หญิง รวม หองเรียน : นักเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน      
มัธยมศึกษาปท่ี ๑ 105 1,343 1,013 2,356 2.45 
มัธยมศึกษาปท่ี ๒ 104 1,235 1,056 2,291 1.22 
มัธยมศึกษาปท่ี ๓ 102 1,119 937 2,056 1.20 

รวมมัธยมศึกษาตอนตน 311 3,697 3,006 6,703 2.43 
ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)      
มัธยมศึกษาปท่ี ๔ 3 21 50 71 3.71 
มัธยมศึกษาปท่ี ๕ 4 15 37 52 1.13 
มัธยมศึกษาปท่ี ๖ 4 23 30 53 4.53 

ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 11 59 117 176 1.16 
รวมท้ังสิ้น 2,613 26,705 25,041 51,746 5.99 

 

ท่ีมา : ขอมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖1 
 

    ๑๑.๑.๒.๖ จํานวนนักเรียนในสังกัด 
 

ตารางท่ี ๗  แสดงจํานวนนักเรียนในสังกัด จําแนกตามระบบการศึกษาและรายอําเภอ 
 

 
ท่ี 

 
อําเภอ 

ระดับการศึกษา  
รวมทุกระดับ กอนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

ตอนตน 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ทวิศึกษา) 

๑ ปราสาท 3,352 10,859 1,569 0 15,780 
๒ สังขะ 3,030 9,262 2,049 0 14,341 
๓ กาบเชิง 1,556 4,520 995 0 7,071 
๔ บัวเชด 1,099 3,150 458 43 4,750 
๕ ศรีณรงค 1,194 3,188 1,000 68 5,450 
๖ พนมดงรัก 949 2,708 632 65 4,354 
 รวม 11,180 33,687 6,703 176 51,746 
 

ท่ีมา :  ขอมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปการศึกษา  ๒๕๖1 (10 มิ.ย.2561) 
 

    ๑๑.๑.๒.๗ จํานวนบุคลากรภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

  



รายงานผลการตรวจราชการ : ๑๐ 
 

กลุมนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร เขต ๓ 

ตารางท่ี ๘  แสดงจํานวนบุคลากรภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา จําแนกตามตําแหนงและกลุม 
 

 

ท่ี 

 

กลุม/หนวย 

บุคลากรภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ผอ./ 

รอง ผอ. 
ศึกษา 
นิเทศก 

บุคลากร
ทาง 

การศึกษา 

ลูกจาง 
ประจํา 

ลูกจาง
ช่ัวคราว 

รวมท้ังส้ิน 

๑ สพป.สุรินทร เขต ๓ 5 18 35 6 13 77 
๒ กลุมอํานวยการ   ๖ ๕ 6 ๑7 
๓ กลุมนโยบายและแผน   ๕   ๕ 
๔ กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  ๑   ๑ 

๕ กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย   ๔  ๕ ๙ 
๖ กลุมบริหารงานบุคคล   8  ๑ 9 
๗ กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
  ๑   ๑ 

๘ กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

 ๑8  ๑  ๑9 

๙ กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา   ๘  ๑ ๙ 
๑๐ หนวยตรวจสอบภายใน   ๒   ๒ 
 
ท่ีมา : ขอมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖1 (10 มิ.ย.2561) 
 

    ๑๑.๑.๒.๘ แสดงจํานวนบุคลากร  
 
ตารางท่ี ๙  แสดงจํานวนบุคลากร จําแนกตามประเภท 
 

ท่ี ประเภทบุคลากร จํานวน (คน) 
๑ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ๑ 
๒ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 4 
๓ ผูอํานวยการกลุม/หนวย ๘ 
๔ ศึกษานิเทศก ๑7 
๕ บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๓๘ ค (๒) 28 
๖ ผูอํานวยการสถานศึกษา 204 
๗ รองผูอํานวยการสถานศึกษา ๓6 
๘ ขาราชการครูสายผูสอน ๒,686 
๙ พนักงานราชการ ๒02 

๑๐ ครูอัตราจาง 92 
๑๑ ลูกจางประจํา ๑03 



รายงานผลการตรวจราชการ : ๑๑ 
 

กลุมนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร เขต ๓ 

ท่ี ประเภทบุคลากร จํานวน (คน) 
๑๒ ลูกจางช่ัวคราว ปฏิบัติงาน นักการภารโรง ๘๘ 
๑๓ ลูกจางช่ัวคราว ปฏิบัติงาน พี่เล้ียงเด็กพิการ 76 

 รวม ๓,545 
 
ท่ีมา : ขอมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖1 (10 มิ.ย.2561) 
  ๑๑.๒ ขอมูลดานคุณภาพ 
        ๑๑.๒.๑ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานเพือ่การประกันคุณภาพผูเรียน 
(NT)  ปการศึกษา ๒๕60 
                   ๑๑.๒.๑.๑ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานเพือ่การประกัน                            
คุณภาพผูเรียน (NT) 
 

ตารางท่ี ๑๐  แสดงผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ 
     ผูเรียน  ปการศึกษา ๒๕60  ระหวางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกับสํานักงาน 

     เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต ๓  จําแนกตามความสามารถ 
  

ความสามารถ 
สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สพป.สุรินทร 

เขต ๓ 
ผลตางคะแนนเฉล่ีย 

รอยละ 
ดานภาษา 51.94 52.49 0.55 
ดานคํานวณ 38.38 39.35 0.97 
ดานเหตุผล 44.98 45.75 0.77 

รวม 45.10 45.86 0.76 
 

ท่ีมา : สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT)                        
        ปการศึกษา ๒๕60  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร  เขต ๓ 
 

ตารางท่ี ๑๑  แสดงผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ 
     ผูเรียน  ปการศึกษา ๒๕๕9  กับปการศึกษา ๒๕60  ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
    ประถมศึกษาสุรินทร เขต ๓  จําแนกตามความสามารถ 

กลุมสาระการเรียนรู ปการศึกษา ๒๕๕9 ปการศึกษา ๒๕60 ผลตางคะแนนเฉล่ียรอยละ 
ความสามารถดานภาษา 50.29 52.49 2.20 
ความสามารถดานคํานวณ 37.35 39.35 2.00 
ความสามารถดานเหตุผล 52.62 45.75 -6.87 

รวม 46.75 45.86 -0.89 
 

ท่ีมา : สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน (NT)   
        ปการศึกษา ๒๕๕9 – ๒๕60   สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร  เขต ๓ 
 



รายงานผลการตรวจราชการ : ๑๒ 
 

กลุมนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร เขต ๓ 

    ๑๑.๒.๑.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60        
(O-NET) 
 

ตารางท่ี ๑๒.๑  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 (O-NET) 
    ของนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖  และมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 
 

กลุมสาระ 
ประถมศึกษาปท่ี ๖ มัธยมศึกษาปท่ี ๓ 

๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕60 คาเฉลี่ย ๓ ป ๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕60 คาเฉลี่ย ๓ ป 

ภาษาไทย 47.06 51.68 44.24 47.66 40.48 42.83 43.68 41.66 

กลุมสาระ 
ประถมศึกษาปท่ี ๖ มัธยมศึกษาปท่ี ๓ 

๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕60 คาเฉลี่ย ๓ ป ๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕60 คาเฉลี่ย ๓ ป 

คณิตศาสตร 38.81 36.46 33.98 36.42 27.07 24.15 20.70 23.97 
วิทยาศาสตร 41.08 39.57 38.11 39.59 33.51 32.55 29.79 31.95 
ภาษาอังกฤษ 32.55 28.49 30.03 30.36 25.97 26.91 26.67 26.52 
เฉล่ียทุกกลุมสาระ 39.88 39.05 36.59 38.51 31.76 31.61 30.21 31.03 
 

ท่ีมา : รายงานผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา ๒๕60  ของ สทศ. 
 

ตารางท่ี ๑๒.๒  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 (O-NET)  
       ของนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ (ทวิศึกษา) 
 

กลุมสาระ 
ประถมศึกษาปท่ี ๖ 

๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕60 คาเฉล่ีย ๓ ป 
ภาษาไทย 37.84 41.20 39.87 39.64 
คณิตศาสตร 19.19 17.21 15.13 17.18 
วิทยาศาสตร 29.43 26.97 24.30 26.90 
ภาษาอังกฤษ 16.68 20.52 19.67 18.96 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 34.87 29.13 30.38 31.46 
เฉล่ียทุกกลุมสาระ 27.60 27.01 2593 26.85 
 

ท่ีมา : รายงานผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา ๒๕60  ของ สทศ. 
 
    ๑๑.๒.๑.๓ คาเฉลี่ยรอยละของผลการประเมินภาพรวมในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา             
กับระดับประเทศ ปการศึกษา ๒๕60 (O-NET) 
 

  



รายงานผลการตรวจราชการ : ๑๓ 
 

กลุมนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร เขต ๓ 

ตารางท่ี ๑๓  แสดงการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรอยละของผลการประเมินภาพรวมในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
                 ระดับประเทศ ปการศึกษา ๒๕60 (O-NET) 
 

 
ช้ัน 

 
กลุมสาระการเรียนรู 

ผลการประเมิน 
ระดับประเทศ ระดับเขตพื้นท่ี 

(สพป.สุรินทร เขต ๓) 
ประถมศึกษาปท่ี ๖ ภาษาไทย 46.58 44.24 
 คณิตศาสตร 37.12 33.98 
 วิทยาศาสตร 39.12 38.11 
 ภาษาอังกฤษ 36.34 30.03 

เฉลี่ย (ป.๖)  39.79 36.59 
มัธยมศึกษาปท่ี ๓ ภาษาไทย 48.29 43.68 
 คณิตศาสตร 26.30 20.70 
 วิทยาศาสตร 32.28 29.79 
 ภาษาอังกฤษ 30.45 26.67 

เฉลี่ย (ม.๖)  34.33 30.21 
มัธยมศึกษาปท่ี ๖ ภาษาไทย 49.25 39.64 
 คณิตศาสตร 24.53 17.18 
 วิทยาศาสตร 29.37 26.90 
 ภาษาอังกฤษ 28.31 18.96 

เฉลี่ย (ม.๖)  33.23 26.85 
 

วิสัยทัศน 
      เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต ๓  เปนองคกรช้ันนํา  คุณธรรมเปนเลิศ บนพื้นฐานความเปน
สุรินทร สูสากล 
 

พันธกิจ 
 ๑. บริหารจัดการศึกษาใหประชากรวัยเรียนในพื้นท่ีอําเภอปราสาท  อําเภอสังขะ  อําเภอกาบเชิง        
อําเภอบัวเชด  อําเภอศรีณรงค  และอําเภอพนมดงรัก  ไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางท่ัวถึง  มีคุณภาพ และ          
มีคุณลักษณะคนดีศรีสุรินทร 
 ๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาล เปนกลไกขับเคล่ือนการศึกษาสูมาตรฐานสากล 
 

คานิยม   “บริหารโปรงใส เต็มใจบริการ ทํางานเปนระบบ” 
 

หลักการทํางาน  “งานไดผล คนมีความสุข” 
 

เปาประสงค 
 ๑. ผูเรียนระดับกอนประถมศึกษาและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคน  มีพัฒนาการเต็มศักยภาพ  
มีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ 



รายงานผลการตรวจราชการ : ๑๔ 
 

กลุมนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร เขต ๓ 

 ๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางท่ัวถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
 ๓. ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีสมรรถนะตรงตามสายงาน  และมีวัฒนธรรมการทํางาน               
ท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์ 
 ๔. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ขับเคล่ือน
การศึกษาข้ันพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษา  สูมาตรฐานสากล 
 ๕. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  เนนการทํางานแบบบูรณาการ  มีเครือขายการบริหารจัดการ  
บริหารแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา กระจายอํานาจและความรับผิดชอบสูสถานศึกษา 
 ๖. พื้นท่ีพิเศษไดรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม   
ตามบริบทของพื้นท่ี 
 ๗. หนวยงานทุกระดับพัฒนาส่ือ เทคโนโลยี และระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา                            
อยางมีประสิทธิภาพ 
 ๘. หนวยงานทุกระดับ มีงานวิจัยท่ีสามารถนําผลไปใชในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

  



รายงานผลการตรวจราชการ : ๑๕ 
 

กลุมนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร เขต ๓ 

ขอมูลพื้นฐานดานการศกึษาของหนวยงานในสังกดั 

ขอมูลพื้นฐานของหนวยงานสังกัด 
 

 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต ๓  มีปริมาณงานในความรับผิดชอบท่ี
ประกอบดวย หนวยงาน สถานศึกษา ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ดังนี ้

รายการ จํานวน/หนวย 

๑. สถานศึกษาท้ังหมด   ....๒๓๓....โรงเรียน 
 โรงเรียน สังกัด สพป.  ๒๓๓ โรงเรียน  
 โรงเรียน สังกัด สพม.   โรงเรียน  
 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห   โรงเรียน  
 โรงเรียนการศึกษาพิเศษ   โรงเรียน  
 โรงเรียนเฉพาะความพิการ  โรงเรียน  
 ศูนยการศึกษาพิเศษ  โรงเรียน  
๒. นักเรียน ...๕1,746... คน 
 โรงเรียนปกติ - คน  
  - กอนประถมศึกษา ๑๑,180 คน  
  - ประถมศึกษา ๓๓,๖๘7 คน  
  - มัธยมศึกษาตอนตน ๖,703 คน  
  - มัธยมศึกษาตอนปลาย ๑๗6 คน  
 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห/ศูนยการศึกษาพิเศษ   
  - ศึกษาสงเคราะห  คน  
  - ศึกษาพิเศษ  คน  

  - นักเรียนพิการเรียนรวมเด็กปกติ  คน  
  - นักเรียนดอยโอกาสเรียนรวมกับเด็ก

ปกติ 
 คน  

 จัดโดยครอบครัว  คน  
 จัดโดยสถานประกอบการ  คน  
๓. ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา  .....๓,206... คน 
 ผูบริหาร 245 คน  
 ครูผูสอน ๒,926 คน  
 บุคลากรทางการศึกษา 35 คน  
    

 
 

ขอมูล ณ วันท่ี  ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖1 



แบบรายงานผลการตรวจราชการ : ๑๖ 
 

กลุมนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร เขต ๓ 

 

 

แบบรายงานผลการตรวจราชการ ตดิตาม และประเมนิผล 

การดําเนนิงานตามนโยบายกระทรวงศกึษาธิการ 

รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หนวยงานการศึกษาและสถานศกึษาในพืน้ที่รบัผิดชอบของสํานกังานศึกษาธิการภาค ๑4 

หนวยงานผูใหขอมูล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 จังหวัด สุรินทร 

นโยบายที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

  (สพป./สพม./สศศ./สช./สกอ.(ร.ร.สาธิตฯ)/สอศ./กศน.) 

1.1 การยกระดับคะแนน O–NET/N–NET/V–NET 

 1.1.1การตรวจสอบ/วิเคราะหจุดออนจุดแข็ง ท้ังรายกลุมสาระและรายสาระ 

  KPI:รอยละของสถานศึกษาท่ีไดตรวจสอบ/วิเคราะหจุดออนจุดแข็ง ท้ังรายกลุมสาระ 

   และรายสาระ 

 1.1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และแกปญหาจุดออน เพื่อพัฒนาจุดแข็งรายสาระ 

  KPI:รอยละของสถานศึกษาท่ีไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และแกปญหาจุดออน  

   เพื่อพัฒนาจุดแข็งรายสาระ 

 1.1.3 การกําหนดเปาหมาย การยกระดับคาเฉล่ีย O–NET/N–NET/V–NET ตามแนวทางกําหนด 

  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งออกตามกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ 

  การประกันคุณภาพการศึกษา 

  KPI:รอยละของสถานศึกษาท่ีมีการกําหนดเปาหมายการยกระดับคาเฉล่ีย O–NET/N–NET/ 

   V–NET ตามแนวทางกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งออกตามกฎกระทรวง 

   วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ การประกันคุณภาพการศึกษา 

 

  

แบบ รต 1/61-1 



แบบรายงานผลการตรวจราชการ : ๑๗ 
 

กลุมนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร เขต ๓ 

ผลการดําเนินงาน 

 1.ผลการดําเนินงานตามประเด็นนโยบายและตัวช้ีวัด 

  1.1 จํานวนสถานศึกษาท่ีมีการดําเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการและตัวช้ีวัด 

หนวยงาน/

สถานศึกษา 

(สังกัด) 

จํานวน

สถานศึกษา

ท้ังหมด 

(แหง) 

การดําเนินงานของสถานศึกษา 

มีการตรวจสอบ/วิเคราะห

จุดออนจุดแข็งผลการ

ทดสอบO–NET/N–NET/V–

NET 

จัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน และแกปญหาจุดออน

เพ่ือพัฒนาจุดแข็งรายสาระ 

กําหนดเปาหมาย 

การยกระดับคาเฉลี่ย 

O–NET/N–NET/V–NET 

จํานวน 

(แหง) 

รอยละ จํานวน (แหง) รอยละ จํานวน 

(แหง) 

รอยละ 

สพป.สุรินทร เขต 3 233 233 100 233 100 233 100 

สพม. - - - - - - - 

สศศ. - - - - - - - 

สช. - - - - - - - 

สกอ. (ร.ร.สาธิต) - - - - - - - 

สอศ. (รัฐบาล) - - - - - - - 

สอศ. (เอกชน) - - - - - - - 

กศน. - - - - - - - 

อ่ืนๆ  ตชด. 7 7 100 7 100 7 100 

        1.2 รายสาระ/กลุมสาระ หรือรายทักษะ/รายสมรรถนะใด ท่ีเปนจุดแข็งจากการวิเคราะหผลการ

ทดสอบO–NET/N–NET/V–NET ของสถานศึกษา โดยเรียงลําดับมากไปหานอย 

   1.) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   สาระการฟง  การดู และการพูด    

                     2.) กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   สาระชีวิตกับส่ิงแวดรอน 

      3.) กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  สาระการวิเคราะหขอมูล 

      4.) กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  สาระภาษากับความสัมพันธกับชุมชน 

 1.3 รายสาระ/กลุมสาระ หรือรายทักษะ/รายสมรรถนะใด ท่ีเปนจุดออนจากการวิเคราะหผลการ

ทดสอบ O–NET/N–NET/V–NET ของสถานศึกษาโดยเรียงลําดับมากไปหานอย 

      1.) กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   สาระการวัด 

                     2.) กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   สาระกระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก 

                     3.) กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  สาระภาษาเพื่อการส่ือสาร 

      4.) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  สาระวรรณคดี และวรรณกรร 4)             

  1.4 สถานศึกษามีวิธีการวิเคราะหจุดแข็งจุดออนผลการทดสอบ O–NET/N–NET/V–NETดังนี้ 

 1.) วิเคราะหผลการทดสอบ NT ปการศึกษา 2560   
                  - ภาพรวมของเขตพื้นท่ี  และรายโรงเรียน   
                  - วิเคราะหผลการทดสอบรายดานแตละดาน  หาจุดเดน และจุดพัฒนา  
         - เปรียบเทียบผลการทดสอบ 3 ปยอนหลัง 



แบบรายงานผลการตรวจราชการ : ๑๘ 
 

กลุมนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร เขต ๓ 

  2.) จัดแบงกลุมสี 4 สี เพื่อสงเสริมและพัฒนาในแตละดานโดยจัดแบงตามคะแนนเฉล่ีย 
รอยละ  ดังนี้ 

        - กลุมสีเขียวแก    หมายถึง   มีคะแนนผลการทดสอบมากกวารอยละ 50 
        - กลุมสีเขียวออน  หมายถึง   มีคะแนนผลการทดสอบรอยละ  41 – 50 
        - กลุมสีเหลือง      หมายถึง   มีคะแนนผลการทดสอบรอยละ  31 – 40.99 
        - กลุมสีแดง         หมายถึง   มีคะแนนผลการทดสอบรอยละ  0 – 30.99 

    3.) จัดทําขอมูลสารสนเทศ  วางแผนพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามกลุมสี  และรายดานท่ีตอง
ปรับปรุงพัฒนาเรงดวน  กําหนดปฏิทินในการดําเนินงาน 
  1.5 หนวยงาน/สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนหรือจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อแกปญหา

จุดออนท่ีพบจากการผลการทดสอบ O–NET/N–NET/V–NET ดังนี้ 

   1.) กําหนดนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษา  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  เพื่อเปนแนว 
ทางการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
     2.) ประกาศมาตรการพัฒนาสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 
     3.) สงเสริมส่ือ  นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
     4.) สงเสริมพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
     5.) จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูโดยใชกระบวนการ PLC  และระบบส่ือออนไลน 
     6.) บริการระบบคลังความรู  คลังขอสอบ สําหรับโรงเรียนในสังกัด 
     7.) มีการนิเทศ  กํากับ  ติดตามอยางสม่ําเสมอ 
  1.6 หนวยงาน/สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมจุดแข็งผลการทดสอบ O–NET/        

N–NET/V–NET ของสถานศึกษา ดังนี้ 

  1.) แผนพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา   โดยใชเครือขายการจัดการศึกษาเปนฐาน  และ
เครือขายใยแมงมุม ในการสงเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

    2.) แผน 200  วันเรงฟต พิชิต O-NET  กําหนดกรอบกิจกรรมในการสงเสริมคุณภาพผูเรียน 
    3.) แผนการประเมินความสามารถผูเรียนข้ันพื้นฐานระดับชาติ (NT) 
    4.) แผนนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 

  1.7 สถาน ศึกษากําหนดเป าหมายในการยกระดับค า เฉลี่ ยO–NET/N–NET/V–NET            

ไดเหมาะสมและสอดคลองกับขอมูลสารสนเทศในปจจุบันหรือไม/อยางไร 

   สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ไดกําหนดเปาหมายในการยกระดับ 
คาเฉล่ีย NT ไดเหมาะสมและสอดคลองกับขอมูลสารสนเทศ  โดยกําหนดคาเฉล่ียเพิ่มข้ึนอยางนอยรอยละ 3  
เพิ่มจากปการศึกษาท่ีผานมา 
 
2. ความโดดเดน/จุดแข็ง/นวัตกรรม/ตนแบบหรือแบบอยางท่ีดีในการดําเนินงานตามนโยบาย  

  2.1 ความโดดเดน จุดแข็ง นวัตกรรมในการดําเนินงานตามประเด็นนโยบายมีประโยชนหรือ 

เกิดผลดีตอผูเรียนอยางไรบาง 

  1. มีแผนการดําเนินงานท่ีสงเสริมพัฒนาคุณภาพผูเรียนท่ีชัดเจน 



แบบรายงานผลการตรวจราชการ : ๑๙ 
 

กลุมนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร เขต ๓ 

    2. มีกลยุทธในการขับเคล่ือนอยางเปนระบบ  
    3. มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใชรูปแบบเครือขาย 
 

  2.2 รายช่ือหนวยงาน/สถานศึกษาท่ีเปนตนแบบหรือแบบอยางท่ีดีในการดําเนินงานตามประเด็น

นโยบายดังนี้ 

 

รายช่ือหนวยงาน/สถานศึกษา

ตนแบบหรือแบบอยางท่ีดี 

ท่ีต้ัง 

หนวยงาน/ถานศึกษา 

รายการและรายละเอียด 

ของความโดดเดน/จุดแข็ง/นวัตกรรม 

1. โรงเรยีนบานลําดวนพัฒนา อ.ปราสาท การพัฒนาคุณภาพผูเรียนโดยใชส่ือ DLIT ,DLTV 

2. โรงเรียนบานภูมินิยมพัฒนา อ.สังขะ การพัฒนาคุณภาพผูเรียนโดยใชส่ือจาก True 

ควบคูกับคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา 

3. โรงเรยีนบานหนองใหญ อ.ปราสาท การพัฒนาคุณภาพผูเรียนโดยใชส่ือ DLIT ,DLTV 

และพัฒนาดานทักษะชีวิตใหกับผูเรียน 

3.ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานตามนโยบาย 

 1. บริบทของโรงเรียนแตละแหงมีความแตกตางอยางหลากหลาย 
 2. ความเขาใจ และยอมรับในการเปล่ียนนโยบาย  และการปรับพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอน 
 3. บุคลากรของโรงเรียนมีการปรับเปล่ียน และบรรจุใหม 
4. ขอเสนอแนะ 

 4.1 ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนานโยบาย 
  ๑.) สงเสริมใหทุกโรงเรียนนําผลการทดสอบไปใชวางแผนพัฒนาผูเรียนอยางจริงจัง 

  ๒.) ควรเนนและใหความสําคัญคุณภาพผูเรียนในระดับชั้นเรียน มากกวาผลการทดสอบ O-NET      
           4.2 ขอเสนอแนะอื่น ๆ 

1.)  การสงเสริม สนับสนุนงบประมาณการดําเนินการอยางตอเน่ือง ครอบคลุมทุกกลุมสาระการเรียนร ู

๒.) สนับสนุนส่ือในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีทันสมัย และสอดคลองตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด

ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551  
    ๓.) สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาเทคนิควิธีการจัดการเรียนรูท่ีประสบผลสําเร็จ 
    ๔.) สนับสนุนวิทยากรท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง                                                               

๕.) ความชัดเจนในการคัดกรองนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู 

  



แบบรายงานผลการตรวจราชการ : ๒๐ 
 

กลุมนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร เขต ๓ 

ผลการดําเนินงาน 

 1. ผลการดําเนินงานตามประเด็นนโยบายและตัวช้ีวัด 

  1.1 จํานวนสถานศึกษาท่ีมีการดําเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการและตัวช้ีวัด 

หนวยงาน/

สถานศึกษา 

(สังกัด) 

จํานวน

สถาน 

ศึกษา

ทั้งหมด

(แหง) 

จํานวน

สถานศึกษา

ที่มีนักเรียน

อายุ 15ป 

(ม.ตน, 

ม.ปลาย, 

ปวช.) 

ทั้งหมด 

(แหง) 

สถานศึกษาที่เตรียม

ความพรอมใหกับครู 

เพ่ือรองรับการ

ทดสอบ PISA 

สถานศึกษาที่มี

นักเรียนอายุ 15 ป 

(ม.ตน, ม.ปลาย, 

ปวช.)ไดปรับ

กระบวนการเรียน

การสอนที่สอดคลอง

กับการทดสอบ PISA 

สถานศึกษาที่มีนักเรียน

อายุ 15 ป (ม.ตน, 

ม.ปลาย, ปวช.) ไดจัด

กิจกรรมการเรียน 

การสอนเพ่ือเสริมสราง

ประสบการณการ

ทดสอบตามแนวทาง

ของการทดสอบ PISA 

จํานวน 

(แหง) 

รอยละ จํานวน 

(แหง) 

รอยละ จํานวน 

(แหง) 

รอยละ 

สพป.สุรินทร เขต 3         

สพม.         

สศศ.         

สช.         

สกอ.(ร.ร.สาธิตฯ)         

สอศ.(รัฐบาล)         

สอศ.(เอกชน)         

อ่ืนๆ (ระบุ)................         

  1.2 สถานศึกษามีการเตรียมความพรอมใหกับครู เพื่อรองรับการทดสอบ PISA ดังนี้ 

.................................................................................................................................................................................. 

  1.3 สถานศึกษาท่ีมีนักเรียนอายุ 15 ป (ม.ตน, ม.ปลาย, ปวช.)มีการปรับกระบวนการเรียนการ

สอนท่ีสอดคลองกับการทดสอบ PISA ดังนี้ 

.................................................................................................................................................................................. 

  1.4 สถานศึกษาท่ีมีนักเรียนอายุ 15 ป (ม.ตน, ม.ปลาย, ปวช.)จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อ

เสริมสรางประสบการณการทดสอบตามแนวทางของการทดสอบ PISA แกผูเรียน ดังนี้ 

.................................................................................................................................................................................. 

 2. ความโดดเดน/จุดแข็ง/นวัตกรรม/ตนแบบหรือแบบอยางท่ีดีในการดําเนินงานตามนโยบาย  

  2.1 ความโดดเดน จุดแข็ง นวัตกรรมในการดําเนินงานตามประเด็นนโยบาย มีประโยชนหรือ 

เกิดผลดีตอผูเรียนอยางไรบาง 

.................................................................................................................................................................................. 

  2.2 รายช่ือหนวยงาน/สถานศึกษาท่ีเปนตนแบบหรือแบบอยางท่ีดี ในการดําเนินงานตามประเด็น

นโยบายดังนี้ 

 



แบบรายงานผลการตรวจราชการ : ๒๑ 
 

กลุมนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร เขต ๓ 

 

รายช่ือหนวยงาน/สถานศึกษา

ตนแบบหรือแบบอยางท่ีดี 

ท่ีต้ัง 

หนวยงาน/สถานศึกษา 

รายการและรายละเอียด 

ของความโดดเดน/จุดแข็ง/นวัตกรรม 

1.    

2.   

3.   

 3. ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานตามนโยบาย 

  3.1 .................................................................................................................................................. 

 

 4. ขอเสนอแนะ 

  4.1 ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนานโยบาย 

   1) .................................................................................................................................... 

  4.2 ขอเสนอแนะอื่น ๆ 

   1) .................................................................................................................................... 

 

 

 
  



แบบรายงานผลการตรวจราชการ : ๒๒ 
 

กลุมนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร เขต ๓ 

นโยบายที่ 2 การจัดการศึกษาปฐมวัย  

  (สพป./สศศ./สช./สกอ.(ร.ร.สาธิตฯ)/อปท./ตชด./อ่ืนๆ) 

2.1 การเขาถึงโอกาสทางการศึกษาปฐมวัย 

 KPI:รอยละของนักเรียนปฐมวัยตอประชากรกลุมอายุ ๓–๕ ป 

 KPI:รอยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดทําระบบปองกันภัยท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

  (นิยาม: ระบบปองกันภัยท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาหมายถึง การดําเนินงานดานอาคาร 

  สถานท่ี ดานอุปกรณเครื่องใชตางๆ ดานเครื่องเลน ดานการรับสงนักเรียนและการจราจร) 

 

ผลการดําเนินงาน 

 1. ผลการดําเนินงานตามประเด็นนโยบายและตัวช้ีวัด 

  1.1 จํานวนนักเรียนปฐมวัย (อนุบาล 1–3 และเด็กเล็ก) และจํานวนสถานศึกษาท่ีเปดสอนระดับ

ปฐมวัย ปการศึกษา 2560 

หนวยงาน/สถานศึกษา 

(สังกัด) 

จํานวนสถานศึกษา

ท่ีเปดสอนระดับ

ปฐมวัยท้ังหมด

(แหง) 

จํานวนประชากร 

วัยเรียน 

อายุ 3–5 ป

(คน) 

นักเรียนปฐมวัย 

(อนุบาล 1–3 

และเด็กเล็ก) 

สถานศึกษาท่ีมีระบบ

ปองกันภัยท้ังภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา 

จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (แหง) รอยละ 

สพป.สุรินทร เขต 3 232 11,180 11,180 100 232 100 

สศศ.       

สช.       

สกอ. (ร.ร.สาธิตฯ)       

อปท.       

ตชด.       

อ่ืนๆ (ระบุ)...............       

 

หมายเหตุ: จํานวนประชากรวัยเรียน อายุ 3–5 ป ใชขอมูลจากสํานักทะเบียนราษฎรของแตละพื้นท่ี (อําเภอ/จังหวัด) 

  1.2 สถานศึกษาไดดําเนินการในดานตางๆเพื่อเปนการปองกันภัยท้ังภายในและภายนอก

สถานศึกษาใหกับผูเรียนระดับปฐมวัยดังนี้ 

   – ดานอาคารสถานท่ี  มีอาคารเรียนแยกเปนเอกเทศ 

   – ดานอุปกรณเครื่องใชตางๆ   เด็กมีอุปกรณของใชสวนตัวทุกคน 

   – ดานเครื่องเลน  โรงเรียนจะมีเครื่องเลนสนาม แตไมคอยสมบูรณ 

   - ดานการรับ-สงนักเรียนและการจราจร 



แบบรายงานผลการตรวจราชการ : ๒๓ 
 

กลุมนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร เขต ๓ 

                            สําหรับโรงเรียนชุมชนจะมีสถานทีจอดรถ เพื่อรับสงนักเรียน และตํารวจจราจรคอยดูแล

การขามถนนท้ังตอนเชากอนเขาเรียน และเลิกเรียนตอนเย็น บางโรงเรียนมีคณะสภานักเรียนจัดเวรดูแลความ

ปลอดภัยในการจราจรรวมกับตํารวจในพื้นท่ี แตสวนมากเด็กจะมีผูปกครองมารับ-สง 

   – ดานโภชนาการ 

      โรงเรียนไดดําเนินการจัดทําอาหารกลางวันตามโปรดแกรม Thai school lunch มีท้ัง

ผลไม และของหวานจัดใหเด็กไดรับประทานยกเวนเมนูอาหารพื้นเมืองในทองถ่ินท่ีไมมีในโปรแกรม 

                           – ดานสุขอนามัย 

                             นักเรียนมีสุขภาพอนามัย น้ําหนักและสวนสูงตามเกณฑคิดเปนรอยละ...62.71 

สูงกวาเกณฑ คิดเปนรอยละ   2.24   ตํ่ากวาเกณฑคิดเปนรอยละ 8.62 

    – ดานอื่นๆ (ถามี)  

 

 2. ความโดดเดน/จุดแข็ง/นวัตกรรม/ตนแบบหรือแบบอยางท่ีดีในการดําเนินงานตามนโยบาย  

  2.1 ความโดดเดน จุดแข็ง นวัตกรรมในการดําเนินงานตามประเด็นนโยบาย มีประโยชนหรือ 

เกิดผลดีตอผูเรียนอยางไรบาง 

        โรงเรียนราษฎรพัฒนา อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร จัดการเรียนการสอนตามแนวคิดมอนเตส

ซอรี่ครบทุกช้ัน เปนการฝกทักษะใหเด็กไดรู จักชวยเหลือตนเอง ซึ่งสามารถจัดไดในระดับดีเยี่ยม และเปน

โรงเรียนตนแบบ 

         โรงเรียนนํารองโครงการ “บานนักวิทยาศาสตร ประเทศไทย” ต้ังแตรุนท่ี 1-7 จํานวน 142 

โรงเรียนซึ่งไดดําเนินการมาอยางตอเนื่อง 

          โรงเรียนนํารองหลักสูตรการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็มศึกษาในระดับ

ปฐมวัย ของสถานบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) โรงเรียนกลุมเปาหมาย จํานวน 11 

โรงเรียน แตเขารวมกิจกรรมท้ังส้ิน 32 โรงเรียน เอกชน 1 โรงเรียน (อนุบาลกมลนิตย) 

  2.2 รายช่ือหนวยงาน/สถานศึกษาท่ีเปนตนแบบหรือแบบอยางท่ีดี ในการดําเนินงานตามประเด็น

นโยบายดังนี้ 

 

รายช่ือหนวยงาน/สถานศึกษา

ตนแบบหรือแบบอยางท่ีดี 

ท่ีต้ัง 

หนวยงาน/สถานศึกษา 

รายการและรายละเอียด 

ของความโดดเดน/จุดแข็ง/นวัตกรรม 

 โรงเรียนราษฎรพัฒนา  อ.สังขะ จ.สุรินทร จัดการเรียนการสอนตามแนวคิดมอนเตสซอรี

ครบทุกช้ัน 

โครงการบานวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย การ

จัดประสบการณการเรียนรูตามแนวคิดสะเต็ม

ศึกษาในระดับปฐมวัย สสวท. 

 



แบบรายงานผลการตรวจราชการ : ๒๔ 
 

กลุมนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร เขต ๓ 

 3. ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานตามนโยบาย 

      มีบางโรงเรียนท่ีไมไดดําเนินการตอเนื่อง  ตามโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย 

 

 4. ขอเสนอแนะ 

  4.1 ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนานโยบาย 

   แจงผูบริหารสถานศึกษาใหดําเนินการตอเนื่องเพื่อรับตราบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย 

  4.2 ขอเสนอแนะอื่น ๆ 

   เชิญวิทยากรมาใหความรูในการอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทําโครงงานวิทยาศาสตรระดับปฐมวัย 

 

 
  



แบบรายงานผลการตรวจราชการ : ๒๕ 
 

กลุมนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร เขต ๓ 

นโยบายที่ 3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

  (สพป./สพม./สศศ./สช./สอศ./กศน.) 

3.1 การขยายผลการอบรมโครงการ Boot Camp และการจัดการอบรมขยายผลใหโรงเรียนเครือขายของ  

 Master Trainer (ตามโครงการ Boot Camp) ในสถานศึกษา 

 KPI:รอยละของครูผูผานการอบรมโครงการ Boot Camp ในสถานศึกษาสามารถนําเทคนิคการเรียน

  การสอนภาษาอังกฤษไปใชในการสอน 

 KPI:รอยละของ Master Trainer (ตามโครงการ Boot Camp) ในสถานศึกษาสามารถเปนครูแกนนํา  

3.2การจัดสภาพแวดลอมเพื่อสงเสริมการเรียนรู (เชน ปายช่ือตางๆ ใหมีภาษาอังกฤษควบคูภาษาไทย  

 รวมท้ังครู นักเรียน ไดสนทนาภาษาอังกฤษ วันละ 1 ประโยค) 

 KPI: รอยละของสถานศึกษาท่ีสามารถจัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียน และนอกหองเรียน 

  เพื่อสงเสริมการเรียนรู/ทักษะภาษาอังกฤษ 

 

ผลการดําเนินงาน 

 1. ผลการดําเนินงานตามประเด็นนโยบายและตัวช้ีวัด 

  1.1ขอมูลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

สังกัด 

ครูผูผานการอบรมโครงการ 

Boot Camp 

Master Trainer ตามโครงการ 

Boot Camp 
สถานศึกษาท่ีจัด

สภาพแวดลอม

ภายในหองเรียน 

และนอก

หองเรียน เพ่ือ

สงเสริมการ

เรียนรู (แหง) 

ครูท่ีผาน

การอบรม 

Boot 

Camp 

(คน) 

ครูท่ีผานการอบรม 

Boot Camp 

สามารถนําเทคนิค

การเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษไปใช

ในการสอน (คน) 

รอยละ 

Master 

Trainer ตาม

โครงการ 

Boot Camp 

(คน) 

Master Trainer 

ตามโครงการ 

Boot Camp 

ท่ีสามารถเปนครู

แกนนํา(คน) 

รอยละ 

สพป.สุรินทร

เขต 3 

20 20 100 1 1 100 233 

สพม.        

สศศ.        

สช.        

สอศ.(รัฐบาล)        

สอศ.(เอกชน)        

กศน.        

อ่ืนๆ (ระบุ)....        

  

 



แบบรายงานผลการตรวจราชการ : ๒๖ 
 

กลุมนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร เขต ๓ 

       1.2 สภาพแวดลอมภายในหองเรียน และนอกหองเรียนท่ีสถานศึกษาจัดเพื่อสงเสริมการเรียนรู

ภาษาอังกฤษมีดังนี้ 

   –สภาพแวดลอมภายในหองเรียน ไดแก 

     การติดบัตรคําศัพทภาษาอังกฤษ บัตรภาพประกอบคําศัพทในหองเรียน สงเสริมการ

เรียนรูในแตละระดับช้ัน 

   –สภาพแวดลอมภายนอกหองเรียน ไดแก  

     การเขียนปายบอกช่ือหองเรียน หองกิจกรรมพิเศษ อาคาร และสถานท่ีภายในบริเวณ

โรงเรียน เชน การเขียนช่ือตนไม เขียนคําศัพทอื่น ๆ เปนภาษาอังกฤษ 

  1.3 สถานศึกษามีวิธีการหรือจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการใชภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารดังนี้ 

   1) กิจกรรมภาษาอังกฤษหนาเสาธง (ภาษาอังกฤษวันละคํา) 

   2) รวมกิจกรรมแขงขันทักษะภาษาอังกฤษในระดับเครือขายจัดการศึกษา ระดับเขตพื้นท่ี

การศึกษา และระดับภาค ท่ีมีการจัดแขงขันทักษะทางภาษาอังกฤษ 

 2. ความโดดเดน/จุดแข็ง/นวัตกรรม/ตนแบบหรือแบบอยางท่ีดีในการดําเนินงานตามนโยบาย  

  2.1 ความโดดเดน จุดแข็ง นวัตกรรมในการดําเนินงานตามประเด็นนโยบาย มีประโยชนหรือ 

เกิดผลดีตอผูเรียนอยางไรบาง 

   1) ผูเรียนไดเรียนรูจากกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูภาษาอยางมากข้ึนและหลากหลาย 

   2) ผูเรียนไดรับประสบการณจากการรวมแขงขันทักษะภาษาอังกฤษ ท้ังภายในและ

ภายนอกโรงเรียน ไดประเมินความสามารถของตนเองและผูอื่น 

  2.2 รายช่ือหนวยงาน/สถานศึกษาท่ีเปนตนแบบหรือแบบอยางท่ีดี ในการดําเนินงานตามประเด็น

นโยบายดังนี้ 

 

รายช่ือหนวยงาน/สถานศึกษา

ตนแบบหรือแบบอยางท่ีดี 

ท่ีต้ัง 

หนวยงาน/สถานศึกษา 

รายการและรายละเอียด 

ของความโดดเดน/จุดแข็ง/นวัตกรรม 

1. ร.ร.สังขะวิทยาคม ต.สังขะ อ.สังขะ ชุมชนใหการสนับสนุนคาจางครูชาวตางประเทศ 

2. ร.ร.บานจีกแดก ต.จีกแดก อ.พนมดงรัก ชุมชนใหการสนับสนุนคาจางครูชาวตางประเทศ 

 3. ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานตามนโยบาย 

  3.1 ครูผูทําหนาท่ีสอนภาษาอังกฤษมีจํานวนมาก มีจํานวนเล็กนอยเทานั้นท่ีไดรับการพัฒนา 

  3.2 ครูผูทําหนาท่ีสอนไมสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษไดในการนํานักเรียนทํากิจกรรม 

  3.3 ส่ือท่ีไดรับจัดสรร มีคุณภาพเสียงไมดี นักเรียนเลียนแบบการออกเสียงไมชัดเจน 

  3.4 การสอบ O-NET วัดภาษาการส่ือสารจากการอาน ไมไดวัดความรูจากการแปลความหมาย

จากการไดยินเสียง (ฟง) 

 

  



แบบรายงานผลการตรวจราชการ : ๒๗ 
 

กลุมนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร เขต ๓ 

 4. ขอเสนอแนะ 

  4.1 ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนานโยบาย 

   1) กําหนดใหคนท่ีมาเปนครูทุกวิชาเอกของระดับประถมศึกษาตองมีความรูภาษาอังกฤษ

เพียงพอในการสอนนักเรียน 

   2) จัดสรรงบประมาณการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษใหครอบคลุมครูทุกคนท่ีปฏิบัติ

หนาท่ีสอนภาษาอังกฤษ 

   3) รวบรวมและเผยแพรส่ือการเรียนภาษาอังกฤษทางเวปไซตของสพฐ. 

  4.2 ขอเสนอแนะอื่น ๆ 

   การบริหารงานบุคคลตองเขาใจถึงปญหา คุณภาพการศึกษา การบรรจุแตงต้ัง การสรรหา 

ควรตอบโจทยและแกปญหาตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางแทจริง 

 

 

 
  



แบบรายงานผลการตรวจราชการ : ๒๘ 
 

กลุมนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร เขต ๓ 

นโยบายที่ 4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห 

  (สพป./สพม./สช./สอศ./กศน.) 

4.1 การจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห 

 KPI: รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อสรางกระบวนการคิดวิเคราะห 

 KPI: รอยละของสถานศึกษาท่ีมีนวัตกรรมเพื่อเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะหแกผูเรียน 

4.2 การจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) 

 KPI: รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาโดยบูรณาการองคความรูแบบสะเต็มศึกษา  

 

ผลการดําเนินงาน 

 1. ผลการดําเนินงานตามประเด็นนโยบายและตัวช้ีวัด 

  1.1 ขอมูลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

สังกัด 

จัดกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือ

สรางกระบวนการคิดวิเคราะห 

มีนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมทักษะ 

การคิดวิเคราะหแกผูเรียน 

จัดการศึกษาโดยบูรณาการ 

องคความรูแบบสะเต็มศึกษา 

จํานวน

สถาน 

ศึกษา

ท้ังหมด 

(แหง) 

จํานวน

สถานศึกษา 

ที่จัด

กระบวนการ

เรียนการ

สอนเพื่อ

สราง

กระบวนการ

คิดวิเคราะห 

(แหง) 

รอยละ 

จํานวน

สถานศึกษา

ที่มี

นวัตกรรม

เพื่อเพิ่ม

ทักษะการ

คิดวิเคราะห

แกผูเรียน 

ปการศึกษา 

2559 

(แหง) 

จํานวน

สถานศึกษา

ที่มี

นวัตกรรม

เพื่อเพิ่ม

ทักษะการ

คิดวิเคราะห

แกผูเรียน 

ปการศึกษา 

2560 

(แหง) 

เพ่ิมข้ึน/

ลดลง 

รอยละ 

จํานวน

สถานศึกษา

ที่จัดการ 

ศึกษาโดย

บูรณาการ 

องคความรู

แบบ 

สะเต็ม

ศึกษา 

ปการศึกษา 

2559 

(แหง) 

จํานวน

สถานศึกษา

ที่จัดการ 

ศึกษาโดย

บูรณาการ

องคความรู

แบบ 

สะเต็ม

ศึกษา 

ปการศึกษา 

2560 

(แหง) 

เพ่ิมข้ึน/

ลดลง 

รอยละ 

สพป.สุรินทร 

เขต 3 

233 233 100 105 233 100 10 22 100 

สพม.          

สช.          

สอศ.(รัฐบาล)          

สอศ.(เอกชน)          

กศน.          

อ่ืนๆ (ระบุ)....          

 

 

 



แบบรายงานผลการตรวจราชการ : ๒๙ 
 

กลุมนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร เขต ๓ 

 2. ความโดดเดน/จุดแข็ง/นวัตกรรม/ตนแบบหรือแบบอยางท่ีดีในการดําเนินงานตามนโยบาย  

  2.1 ความโดดเดน จุดแข็ง นวัตกรรมในการดําเนินงานตามประเด็นนโยบาย มีประโยชนหรือ 

เกิดผลดีตอผูเรียนอยางไรบาง 

       จุดแข็งของนวัตกรรม การจัดการเรียนรูโดยนําองคความรูแบบสะเต็มศึกษา บูรณาการ 

กิจกรรมในช้ันเรียนและกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู  ต้ังแตระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 จัดใหมี

การเรียนรูดวยกิจกรรมโครงงาน   ฝกการสังเกต  จัดกระทําขอมูลดวยตาราง  กราฟ และสรุปแผนผังความคิด  

เกิดผลดีตอผูเรียน  คือ นักเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข  ไดลงมือปฏิบัติจริงตอยอดเปนโครงการจากปญหาใน

ทองถ่ิน  ฝกทักษะชีวิต และนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันได             . 

      2.2 รายช่ือหนวยงาน/สถานศึกษาท่ีเปนตนแบบหรือแบบอยางท่ีดี ในการดําเนินงานตามประเด็น
นโยบายดังนี้ 
รายช่ือหนวยงาน/สถานศึกษา

ตนแบบหรือแบบอยางท่ีดี 
ท่ีต้ัง 

หนวยงาน/สถานศึกษา 
รายการและรายละเอียด 

ของความโดดเดน/จุดแข็ง/นวัตกรรม 
1. รร.อนุบาลปราสาทศึกษา- 
    คาร 

ต.กังแอน  อ.ปราสาท การจัดการเรียนรูดวยชุดกิจกรรมการทดลองตอ
ยอดโครงงานวิทยาศาสตร 

2. รร.บานก็วล ต.หนองใหญ อ.ปราสาท ก า ร จั ด ก า ร เรี ย น รู บู ร ณ า ก า ร โด ย ใช ส ว น
พฤกษศาสตร  สรุปความคิดดวย Mind Mapping 

3. รร.บานโชคนาสาม ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท การใชและสรางส่ือ ICT ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด 
4. รร.บานตะครอ ต.ตาเบา  อ.ปราสาท ชุดกิจกรรมการเรียนรูคูกับการเรียนดวยทางไกล

ผานดาวเทียม (DLTV) 
5. รร.บานปราสาท ต.ปราสาททนง  

อ.ปราสาท 
ชุดกิจกรรมเรียนเวทคณิต กับการอานออก   เขียน
ได 

6. รร.บานภูมินิยมพัฒนา ต.ตาตุม  อ.สังขะ Phumniyom Model ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนโดยใชคูกับส่ือ ทรูปลูกปญญาและการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) 

7. รร.บานพระแกว ต.พระแกว อ.สังขะ การพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร และ
กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร 

8. รร.บานเลิศอรุณ ต.ทับทัน อ.สังขะ การทดลองวิทยาศาสตร คูกับการใชส่ือ ICT ตาม
มาตรฐานและตัวช้ีวัด 

9. รร.บานสระแกว ต.โคกกลาง อ.พนมดงรัก ชุดกิจกรรมการเรียนรูดวยโครงงาน โดยต้ังประเด็น
ปญหาจากหองเรียน ชีวิตประจําวันจากชุมชน 
ระดมพลังสมอง ทดลองทํา นําเสนอผลงานและจัด
นิทรรศการ 

10. รร.บานโนนทอง ต.ตรวจ  อ.ศรีณรงค การเรียนรูอย างมีความสุขดวยการแสดงทาง
วิทยาศาสตร 

11.โรงเรียนสังขะวิทยาคม อ.สังขะ จ.สุรินทร -เปน โรงเรียนศูนยฝกอบรมและให คําปรึกษา
หลักสูตรฝกอบรมสะเต็มศึกษา ประจําเขตพื้นท่ี
การศึกษาฯ   



แบบรายงานผลการตรวจราชการ : ๓๐ 
 

กลุมนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร เขต ๓ 

รายช่ือหนวยงาน/สถานศึกษา
ตนแบบหรือแบบอยางท่ีดี 

ท่ีต้ัง 
หนวยงาน/สถานศึกษา 

รายการและรายละเอียด 
ของความโดดเดน/จุดแข็ง/นวัตกรรม 

-ครูไดรับการอบรมเปนพี่ เล้ียงประจําศูนยในทุก
ระดับช้ัน   
-ใชนวัตกรรมการสอนสะเต็มศึกษาตามแนวทาง 
โครงการ “Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย 
พลังคิด เพื่ออนาคต” โดยความรวมมือจากบริษัท 
เชฟรอนประเทศไทย สํารวจและผลิต  จํากั ด 
สถาบันคีนันแหงเอเชีย และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร 
-กิจกรรมการจัดการเรียนรูจากหองเรียนสาธิตการ
สอนวิทยาศาสตร  และหองหองเรียนสาธิตการสอน
คณิตศาสตร 

 3. ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานตามนโยบาย 

  3.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรูยังไมตอเนื่อง            

  3.2 ครูยังขาดทักษะในการจัดกิจกรรมและขาดทักษะในการจัดทําส่ือ   
          

 4. ขอเสนอแนะ 

  4.1 ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พฒันานโยบาย 

   ในระดับเขตพื้นท่ีไมมีงบประมาณในการดําเนินงานดานการนิเทศ ติดตาม การอบรมผู

นิเทศใหเขาใจทักษะกระบวนการเดียวกับท่ีครูใชในการจัดกิจกรรมในช้ืนเรียน           

  4.2 ขอเสนอแนะอื่น ๆ 

   ควรสนับสนุนใหทุกโรงเรียนไดดําเนินกิจกรรมอยางท่ัวถึงและมีการตอยอดกิจกรรมเพื่อการ

สรางอาชีพใหกับนักเรียน         

 

  



แบบรายงานผลการตรวจราชการ : ๓๑ 
 

กลุมนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร เขต ๓ 

นโยบายที่ 5 การเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ  

  (สพป./สพม./สศศ./สกอ./สช./สอศ.) 

5.1การจัดทําแผนบูรณาการการรับนักเรียนเพื่อเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพระดับจังหวัด 

 KPI: จํานวนจังหวัดท่ีไดจัดทําแผนและยุทธศาสตรการรับนักเรียนเพื่อเพิ่มผูเรียนสายอาชีพ 

5.2มาตรการ/เปาหมายการเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพ 

 KPI: รอยละของนักเรียนระดับประถมศึกษาถึงระดับมธัยมศึกษาท่ีไดรับการสรางทัศนคติท่ีดีตออาชีพ

และการแนะแนวการศึกษาเพื่ออาชีพ 

 KPI: สัดสวนผูเรียนสายอาชีวศึกษากับผูเรียนสายสามัญศึกษา  

 

ผลการดําเนินงาน 

 1. ผลการดําเนินงานตามประเด็นนโยบายและตัวช้ีวัด 

  1.1 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดไดจัดทําแผนและยุทธศาสตรการรับนักเรียนเพื่อเพิ่มผูเรียน 

สายอาชีพ หรือไม  

   จัดทําแผนฯ 

    ไมไดจัดทําแผนฯ 

  1.2 ยุทธศาสตร/มาตรการในการรับนักเรียนเพื่อเพิ่มผูเรียนสายอาชีพของจังหวัดมีดังนี้ 

.................................................................................................................................................................................. 

  1.3 จํานวนนักเรียนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาท่ีไดรับการสรางทัศนคติท่ีดีตออาชีพและ

การแนะแนวการศึกษาเพื่ออาชีพ ปการศึกษา 2560 

สังกัด 

จํานวนนักเรียนท้ังหมด 

(คน) 

จํานวนนักเรียนท่ีไดรับการสรางทัศนคติ

ท่ีดีตออาชีพและการแนะแนวการศึกษา 

เพ่ืออาชีพ (คน) 

รอยละ 

ประถม ม.ตน ม.ปลาย รวม ประถม ม.ตน ม.ปลาย รวม  

สพป.สุรินทร เขต 3 765 304 179 1,248 0 304 179 483 100 

สพม.          

สศศ.          

สกอ. (ร.ร.สาธิตฯ)          

สช.          

อ่ืนๆ (ระบุ) .........          

  1.4หนวยงาน/สถานศึกษาสรางทัศนคติท่ีดีตออาชีพและการแนะแนวการศึกษาเพื่ออาชีพใหกับ

ผูเรียนดังนี ้

         - จัดเวลาการแนะแนวใหผูเรียนรับรูอาชีพตาง ๆ และการคนพบตัวเองในอาชีพท่ีตนชอบ

และมีความถนัด 



แบบรายงานผลการตรวจราชการ : ๓๒ 
 

กลุมนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร เขต ๓ 

  1.5จํานวนผูเรียนสายอาชีวศึกษากับผูเรียนสายสามัญศึกษา ปการศึกษา 2560 

สังกัด 

ผูเรียนระดับ 

ม.ปลาย (คน) 

(สายสามัญ: ม.4–ม.6) 

*ไมรวมทวิศึกษา 

ผูเรียนระบบ 

ทวิศึกษา (คน) 

ผูเรียนระดับ 

ปวช.(คน) 

(ปวช.1–ปวช.3) 

*ไมรวมทวิศึกษา 

สพป.สุรินทร เขต 3 172 69 0 

สพม.    

สศศ.    

สช.    

สกอ. (ร.ร.สาธิต)    

สอศ. (รัฐบาล)    

สอศ. (เอกชน)    

อื่นๆ (ระบุ) เชน อปท..............    

 2. ความโดดเดน/จุดแข็ง/นวัตกรรม/ตนแบบหรือแบบอยางท่ีดีในการดําเนินงานตามนโยบาย  

  2.1 ความโดดเดน จุดแข็ง นวัตกรรมในการดําเนินงานตามประเด็นนโยบาย มีประโยชนหรือ 

เกิดผลดีตอผูเรียนอยางไรบาง 

        - ผูเรียนท่ีจบการศึกษาระบบทวิศึกษาไดรับใบประกาศนียบัตร 2 ประเภท คือ ใบ

ประกาศนียบัตรสายสามัญ (ม.6) และใบประกาศนียบัตรสายอาชีพ (ปวช.) การหางานทํางายและมีรายไดสูงข้ึน

กวาการจบสายสามัญ 

  2.2 รายช่ือหนวยงาน/สถานศึกษาท่ีเปนตนแบบหรือแบบอยางท่ีดี ในการดําเนินงานตามประเด็น

นโยบายดังนี ้

 

รายช่ือหนวยงาน/สถานศึกษา

ตนแบบหรือแบบอยางท่ีดี 

ท่ีต้ัง 

หนวยงาน/สถานศึกษา 

รายการและรายละเอียด 

ของความโดดเดน/จุดแข็ง/นวัตกรรม 

1. ร.ร.บานสะเดา ต.สะเดา อ.บัวเชด 1.โรงเรียนจัดการศึกษา 2 สายในคราวเดียวกัน 

 

2.ผูเรียนมีแรงบันดาลใจตออาชีพและรายได 

2. ร.ร.บานตรวจ ต.ตรวจ อ.ศรีณรงค 

3. ร.ร.บานรนุ ต.บักได อ.พนมดงรัก 

 3. ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานตามนโยบาย 

     ทวิศึกษาไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดําเนินการ สงผลใหคุณภาพผูเรียนและการ

บริหารจัดการไมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเทาท่ีควร 

 

  



แบบรายงานผลการตรวจราชการ : ๓๓ 
 

กลุมนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร เขต ๓ 

 4. ขอเสนอแนะ 

  4.1 ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พฒันานโยบาย 

        จัดงบประมาณสนับสนุนผูเรียนตามนโยบายทวิศึกษา เชน คาพาหนะ คาอาหารเพื่อการ

เดินทางไปเรียนในระบบทวิศึกษาเนื่องจากโรงเรียนขาดงบประมาณไมสามารถบริหารจัดการไดตลอดปการศึกษา 

  4.2 ขอเสนอแนะอื่น ๆ 

        ควรสนับสนุนและสงเสริม นิเทศ ติดตาม ประเมินผล จากหนวยงานภายในและภายนอกใน

รูปแบบการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

 

 

 

 
  



แบบรายงานผลการตรวจราชการ : ๓๔ 
 

กลุมนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร เขต ๓ 

นโยบายที่ 6 การพัฒนากําลังคนตามความตองการของสถานประกอบการภายในประเทศ 

  (สอศ./สพม./สศศ./กศน.) 

6.1 สมรรถนะของผูสําเร็จอาชีวศึกษา  

 KPI: รอยละความพึงพอใจของสถานประกอบการตอสมรรถนะผูสําเร็จอาชีวศึกษา 

6.2 การเขาสูการมีงานทําหรือประกอบอาชีพอสิระ 

 KPI: รอยละของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระดับ ปวช. มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป 

 KPI:รอยละของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระดับ ปวส. มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป 

6.3 การจัดอาชีวศึกษาแบบมีสวนรวมกับสถานประกอบการเพื่อใหผูสําเร็จอาชีวศึกษามีประสบการณตรง 

 ในการฝกอาชีพ และมีสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการตลาดแรงงาน 

 KPI:รอยละของผูเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 

ผลการดําเนินงาน 

 1.ผลการดําเนินงานตามประเด็นนโยบายและตัวช้ีวัด 

  1.1ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการตอสมรรถนะผูสําเร็จอาชีวศึกษา(จําแนกเปน 

รายสถานศึกษา) 

สถานศึกษา 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

1.วิทยาลัย...........................................      

2.วิทยาลัย...........................................      

3.วิทยาลัย...........................................      

ฯลฯ      

หมายเหตุ: รวมสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษาดวย 

  1.2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาแลวมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
สังกัด ผูสําเร็จ

การศึกษา 

ปการศึกษา 

2559 (คน) 

มีงานทําหรือประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ศึกษาตอ อ่ืนๆ (ระบุ) .... 

จํานวน 

(คน) 

รอยละ จํานวน 

(คน) 

รอยละ จํานวน 

(คน) 

รอยละ 

ระดับ ปวช.        

สอศ. (รัฐบาล)        

สอศ. (เอกชน)        

สพม. (สายอาชวีศึกษา)        

อ่ืนๆ (ระบุ)..............        

ระดับ ปวส.        

สอศ. (รัฐบาล)        

สอศ. (เอกชน)        



แบบรายงานผลการตรวจราชการ : ๓๕ 
 

กลุมนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร เขต ๓ 

  1.3จํานวนผูเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับ ปวช./ปวส. ปการศึกษา 2559–2560 

สังกัด 

ปวช. ปวส. 

ผูเรียนระบบ

ทวิภาคี 

ปการศึกษา 

2559 (คน) 

ผูเรียนระบบ

ทวิภาคี 

ปการศึกษา 

2560 (คน) 

เพ่ิมข้ึน/

ลดลง 

รอยละ 

ผูเรียนระบบ

ทวิภาคี 

ปการศึกษา 

2559 (คน) 

ผูเรียนระบบ

ทวิภาคี 

ปการศึกษา 

2560 (คน) 

เพ่ิมข้ึน/

ลดลง 

รอยละ 

สอศ. (รัฐบาล)       

สอศ. (เอกชน)       

อ่ืนๆ (ระบุ).......       

  1.4 สถานศึกษามีมาตรการในการเพิ่มผูเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อยางไร 

................................................................................................................................................................................. 

  1.๕ จํานวนผูเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิศึกษา ปการศึกษา 2559–2560 

สังกัด 

ผูเรียนระบบทวิศึกษา เมื่อจบการศึกษาระบบทวศึิกษาแลว 

ปการศึกษา 

2559 (คน) 

ปการศึกษา 

2560 (คน) 

เพิ่มข้ึน/ลดลง 

รอยละ 

ทํางาน 

(คน) 

ศึกษาตอสาย

อาชีพ (คน) 

ศึกษาตอสาย

สามัญ (คน) 

สพม.       

สศศ.       

กศน.       

อื่นๆ (ระบุ).......       

 2. ความโดดเดน/จุดแข็ง/นวัตกรรม/ตนแบบหรือแบบอยางท่ีดีในการดําเนินงานตามนโยบาย  

  2.1 ความโดดเดน จุดแข็ง นวัตกรรมในการดําเนินงานตามประเด็นนโยบาย มีประโยชนหรือ 

เกิดผลดีตอผูเรียนอยางไรบาง 

.................................................................................................................................................................................. 

  2.2 รายช่ือหนวยงาน/สถานศึกษาท่ีเปนตนแบบหรือแบบอยางท่ีดี ในการดําเนินงานตามประเด็น

นโยบายดังนี ้

 

รายช่ือหนวยงาน/สถานศึกษา

ตนแบบหรือแบบอยางท่ีดี 

ท่ีต้ัง 

หนวยงาน/สถานศึกษา 

รายการและรายละเอียด 

ของความโดดเดน/จุดแข็ง/นวัตกรรม 

1.    

2.   

3.   

 



แบบรายงานผลการตรวจราชการ : ๓๖ 
 

กลุมนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร เขต ๓ 

 

 3. ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานตามนโยบาย 

  3.1 .................................................................................................................................................. 

 

 4. ขอเสนอแนะ 

  4.1 ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พฒันานโยบาย 

   1) .................................................................................................................................... 

  4.2 ขอเสนอแนะอื่น ๆ 

   1) .................................................................................................................................... 

 

 
  



แบบรายงานผลการตรวจราชการ : ๓๗ 
 

กลุมนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร เขต ๓ 

นโยบายที่ ๗ การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 

  (สพป./สพม.) 

๗.1การจัดทําแผนและยุทธศาสตรการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

 KPI: จํานวนสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

 KPI: จํานวนสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีช้ันเรียนไมเหมาะสม 

 KPI: จํานวนสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมีโรงเรียนขนาดเล็กลดลง 

 (หมายเหตุ โรงเรียนขนาดเล็กลดลง หมายถึง จํานวนโรงเรียนท่ีดําเนินการยุบ/ควบรวมสถานศึกษา) 

 

ผลการดําเนินงาน 

 1.ผลการดําเนินงานตามประเด็นโยบายและตัวช้ีวัด 

  1.1สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีการจัดทําแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กหรือไม 

    ไมมี    มี   

  1.2รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีดังนี้ 

    รูปแบบ  STAND  ALONE 

  1.3สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีการจัดทําแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีช้ันเรียน 

ไมเหมาะสมหรือไม 

    ไมมี    มี 

  1.4 รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีช้ันเรียนไมเหมาะสมของสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามีดังนี้ 

.............................................................................................................................................................................. 

  1.5ปการศึกษา 2559 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน......61.......แหง

ดําเนินการยุบ/ควบรวมสถานศึกษาตามแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน .......1..... แหง 

  1.6 ปการศึกษา 2560 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน.......60......แหง

ดําเนินการยุบ/ควบรวมสถานศึกษาตามแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน .....-....... แหง 

 2. ความโดดเดน/จุดแข็ง/นวัตกรรม/ตนแบบหรือแบบอยางท่ีดีในการดําเนินงานตามนโยบาย  

  2.1 ความโดดเดน จุดแข็ง นวัตกรรมในการดําเนินงานตามประเด็นนโยบาย มีประโยชนหรือ 

เกิดผลดีตอผูเรียนอยางไรบาง 

       การบริหารจัดการแบบ STAND  ALONE  ทําใหการบริหารงานภายในสถานศึกษามีความ

เขมแข็งโดยไดรับความรวมมือจากภาคีเครือขาย  มีชมรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีสวน

สนับสนุนใหโรงเรียนขนาดเล็กใน สพป.สุรินทร เขต 3 ขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษาไดเปนอยางดี 

 

 

 



แบบรายงานผลการตรวจราชการ : ๓๘ 
 

กลุมนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร เขต ๓ 

  2.2 รายช่ือหนวยงาน/สถานศึกษาท่ีเปนตนแบบหรือแบบอยางท่ีดี ในการดําเนินงานตามประเด็น

นโยบายดังนี ้

 

รายช่ือหนวยงาน/สถานศึกษา

ตนแบบหรือแบบอยางท่ีดี 

ท่ีต้ัง 

หนวยงาน/สถานศึกษา 

รายการและรายละเอียด 

ของความโดดเดน/จุดแข็ง/นวัตกรรม 

1. โรงเรียนบานลําดวนพัฒนา อ.ปราสาท จ.สุรินทร ไดรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน (โรงเรียน

ขนาดเล็ก) ปการศึกษา 2560 

2.   

3.   

 3. ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานตามนโยบาย 

  - งบประมาณในการบริหารจัดการดานบุคลากร 

 

 4. ขอเสนอแนะ 

  4.1 ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พฒันานโยบาย 

        - ไมควรตัดอัตรากําลังครูในโรงเรียนขนาดเล็ก 

  4.2 ขอเสนอแนะอื่น ๆ  -ไมมี- 

   
  



แบบรายงานผลการตรวจราชการ : ๓๙ 
 

กลุมนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร เขต ๓ 

นโยบายที่ 8 การอานออกเขียนได  

  (สพป./สศศ./สช.) 

9.1 การอานออก เขียนได 

 KPI: รอยละของนักเรียนช้ัน ป.1 อานออก เขียนได  

9.2 การอานคลอง เขียนคลอง  

 KPI: รอยละของนักเรียนช้ัน ป.2–ป.3 อานคลอง เขียนคลอง 

 

ผลการดําเนินงาน 

 1.ผลการดําเนินงานตามประเด็นนโยบายและตัวช้ีวัด 

  1.1 จํานวนนักเรียนท่ีอานออกเขียนได และอานคลองเขียนคลองปการศึกษา 2560 

สังกัด 

อานออกเขียนได ปการศึกษา 2560 อานคลอง เขียนคลอง ปการศึกษา 2560 

จํานวนนักเรียน 

ชั้น ป.1 ทั้งหมด 

(เฉพาะเด็กปกติ) 

(คน) 

จํานวนนักเรียน 

อานออกเขียนได 

(เฉพาะเด็กปกติ) 

(คน) 

รอยละ 

จํานวนนักเรียน 

ชั้น ป.2–ป.3 ทั้งหมด 

(เฉพาะเด็กปกติ) 

(คน) 

จํานวนนักเรียน   

อานคลองเขียนคลอง 

(เฉพาะเด็กปกติ) 

(คน) 

รอยละ 

สพป.สุรินทร เขต 3 5,320 4,๖๑๕ ๘๖.๗๕ ๑๐,๐๑๖ ๘,๗๗๑ ๘๗.๕๖ 

  1.2 หนวยงาน/สถานศึกษา มีรูปแบบหรือวิธีการเพื่อใหนักเรียนช้ัน ป.1 อานออกเขียนได ดังนี ้

1) จัดหาพัฒนา และสงเสริมสนับสนุนส่ือนวัตกรรมการอานการเขียน 

2) อบรมพัฒนาครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ 

3) นิเทศ ติดตามการอานการเขียนของนักเรียน 

  1.3 หนวยงาน/สถานศึกษา มีรูปแบบหรือวิธีการเพื่อใหนักเรียนช้ัน ป.2–ป.3 อานคลอง  

เขียนคลอง ดังนี้ 

1.)  สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียนจัดทําโครงการ 

พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ป ๒๕๖๑ 

                       2.) จัดหาและพัฒนาส่ือนวัตกรรมการเรียนการสอนดานภาษาไทย 

 3.)  คัดกรองนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ – ๖ ดานการอานการเขียน จัดกลุมตาม 

สภาพปญหาดานการอานการเขียนเปนรายบุคคล 

                       4.) ครูดําเนินการพัฒนานักเรยีนท่ีมีปญหาดานการอานการเขียน และสงเสริมนักเรียนท่ีอาน

คลองเขียนคลอง 

5.) ขอความรวมมือและการมีสวนรวมกับผูปกครอง ชุมชนชวยในการพัฒนานักเรียนใหอาน 

คลองเขียนคลองเพิ่มข้ึน 

                       6.) นิเทศ ติดตามโรงเรียนดานการอานการเขียน 



แบบรายงานผลการตรวจราชการ : ๔๐ 
 

กลุมนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร เขต ๓ 

                       7.) ติดตามการประเมินนักเรียนดานการอานการเขียน  และพัฒนานักเรียนท่ีอานไมค  

                        8.) ทําวิจัยดานการอานการเขียน 

 

 2. ความโดดเดน/จุดแข็ง/นวัตกรรม/ตนแบบหรือแบบอยางท่ีดีในการดําเนินงานตามนโยบาย  

  2.1 ความโดดเดน จุดแข็ง นวัตกรรมในการดําเนินงานตามประเด็นนโยบาย มีประโยชนหรือ 

เกิดผลดีตอผูเรียนอยางไรบาง 

                       1.)  ทําใหโรงเรียนมีความกระตือรือรนในการดําเนินงานมากยิง่ข้ึน 

 2.)  ครูไดรับการพัฒนาและจัดสรางส่ือนวัตกรรมของตนเองเพื่อนําไปใชในการจัดการเรียน 

การสอน 

 3.) โรงเรียนและสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาใชเปนแนวทางในการดําเนินงานไดอยางเปนระบบ 

  2.2 รายช่ือหนวยงาน/สถานศึกษาท่ีเปนตนแบบหรือแบบอยางท่ีดี ในการดําเนินงานตามประเด็น

นโยบายดังนี ้

 

รายช่ือหนวยงาน/สถานศึกษา

ตนแบบหรือแบบอยางท่ีดี 

ท่ีต้ัง 

หนวยงาน/สถานศึกษา 

รายการและรายละเอียด 

ของความโดดเดน/จุดแข็ง/นวัตกรรม 

๑  โรงเรียนบานโคกบุ 

   (นางทองสุข  ใสแจม) 

เขตพัฒนาการศึกษาปราสาท 5 

(โคกยางทมอ) อ.ปราสาท  

จ.สุรินทร  

ไดรับคัดเลือกจากสถาบันภาษาไทย เรื่อง

การใชส่ือนวัตกรรมท่ีประสบความสําเร็จ 

ดานการอานออกเขียนไดโดยใชหนังสืออาน

เพิ่มเติม สําหรับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑  

2. โรงเรียนบานพระจันทรศรีสุข 

    (นายประสพ  แกวหอม) 

เขตพัฒนาการศึกษาศรีณรงค 1 

อ.ศรีณรงค จ.สุรินทร 

ไดรับคัดเลือกจากสถาบันภาษาไทย เรื่อง

การใชส่ือนวัตกรรมท่ีประสบความสําเร็จ 

ดานการอานออกเขียนไดโดยใชหนังสืออาน

เพิ่มเติม สําหรับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๒  

3. โรงเรียนบานจารย เขตพัฒนาการศึกษากาบเชิง 3 

(เขาแหลมพนมซอร) 

อ.กาบเชิง จ.สุรินทร 

ผูบริหารสถานศึกษาขนาดกลาง ไดรับ

รางวัล OBEC AWARDs เหรียญทองรอง

ชนะเลิศอันดับ 2 ดานวิชาการ  ซึ่งใช

นวัตกรรมท่ีเนนการอานออกเขียนได 

 3. ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานตามนโยบาย 

  3.1 งานนโยบายท่ีตองปฏิบัติมีหลากหลาย 

  3.2 ครูมีภาระงานอื่นนอกเหนือจากงานสอน และตองปฏิบัติตามนโยบาย 

  3.3 การมีสวนรวมของผูปกครอง 

 

  



แบบรายงานผลการตรวจราชการ : ๔๑ 
 

กลุมนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร เขต ๓ 

 4. ขอเสนอแนะ 

      4.1 ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนานโยบาย 

      1.) การบริหารเชิงบูรณาการและเชิงนโยบาย 

      2.) ควรมีการจัดสรรงบประมาณอยางเพียงพอ 

      3.) การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ 

  4.2 ขอเสนอแนะอื่น ๆ 

       1.) การสงเสริมส่ือนวัตกรรม 

       2.) การจัดสรรงบประมาณอยางเพียงพอ 

       3.) การทําวิจัยในช้ันเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการตรวจราชการ : ๔๒ 
 

กลุมนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร เขต ๓ 

นโยบายที่ ๙ การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  

  (สพป./สพม./สศศ./สช./สกอ.(ร.ร.สาธิตฯ)/สอศ./กศน.) 

๙.1 การจัดกระบวนการเรียนรูและพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามโครงการของตนสังกัด และ 

 มูลนิธิยุวสถิรคุณ 

 KPI: รอยละของสถานศึกษาใชกระบวนการเรียนรูและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแบบมีสวนรวม 

๙.2 การจัดกระบวนการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต 

 KPI: รอยละของนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมตามโครงการนอมนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของ 

  เศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต 

 

ผลการดําเนินงาน 

 1. ผลการดําเนินงานตามประเด็นนโยบายและตัวช้ีวัด 

  1.1 จํานวนสถานศึกษาท่ีจัดกระบวนการเรียนรูและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามโครงการของ

ตนสังกัด และมูลนิธิยุวสถิรคุณหรืออื่นๆ แบบมีสวนรวม 

สังกัด 

จํานวน

สถานศึกษา

ท้ังหมด 

(แหง) 

จํานวนผูเรียน

ท้ังหมด (คน) 

สถานศึกษาท่ีใชกระบวนการ

เรียนรูและพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมตามโครงการของ 

ตนสังกัดและมูลนิธิยุวสถิรคุณ 

หรือโครงการอ่ืนๆ แบบมี 

สวนรวม (แหง) 

ผูเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมตาม

โครงการนอมนําแนวคิดหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

หรือนอมนําแนวคิดตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

ในการดําเนินชวิีต (คน) 

จํานวน (แหง) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ 

สพป.สุรินทร เขต 3 233 52,423 233 100 52,423 100 

สพม.       

สศศ.       

สช.       

สกอ.(รร.สาธิต)       

สอศ. (รัฐบาล)       

สอศ. (เอกชน)       

กศน.       

อ่ืนๆ (ระบุ)........       

  1.2สถานศึกษาใชกระบวนการเรียนรูและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามโครงการของตนสังกัดหรือ

มูลนิธิยุวสถิรคุณหรือโครงการอื่นๆ แบบมีสวนรวม ดังนี้ 

        1.) สรางการรับรูและยอมรับจากทุกภาคสวน ท้ังในโรงเรียน ผูบริหารสถานศึกษา ครู 

นักเรียนในการสรางความเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึนและรวมกันปฏิบัติใหเกิดผล 

        2.) รวมกันระดมความคิดจากทุกภาคสวน 



แบบรายงานผลการตรวจราชการ : ๔๓ 
 

กลุมนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร เขต ๓ 

  1.3 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมตามโครงการนอมนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงหรือนอมนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติใหกับนักเรียน ดังนี้ 

                        1.) สถานศึกษามีการปรับบริบทใหมีอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอม สะอาด รมรื่น ปลอดภัย 

เอื้อตอการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

         2.) สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมเอื้อตอการเรียนรูวิถีพอเพียงและจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี

บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

         3.) จัดอบรมเพื่อสรางบมเพาะอุปนิสัยพอเพียง ท้ังภายในและภายนอกใหกับโรงเรียน โดยมี

ครูท่ีเปนผูสามารถอธิบายแนะนําและเปนแบบอยางใหกับนักเรียน 

         4.) สถานศึกษามีการจัดทําโครงการท่ีนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ

จัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียน 

 

 2. ความโดดเดน/จุดแข็ง/นวัตกรรม/ตนแบบหรือแบบอยางท่ีดีในการดําเนินงานตามนโยบาย  

  2.1 ความโดดเดน จุดแข็ง นวัตกรรมในการดําเนินงานตามประเด็นนโยบาย มีประโยชนหรือ 

เกิดผลดีตอผูเรียนอยางไรบาง 

                      1.) ใชเปนหลักในการดําเนินชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.) สถานศึกษาใชหลักในการบริหารจัดการแบบธรรมมาภิบาลและพัฒนาตนเองจนเปนท่ี 

ยอมรับจากหนวยงานอื่น 

        3.) ขยายผลสูสถานศึกษาท้ังภายในและภายนอกสังกัด เชน ชุมชน สถานศึกษาเอกชน 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

        4.) เปนศูนยแลกเปล่ียนเรียนรูการจัดการศึกษาจากทุกหนวยงาน 

  2.2 รายช่ือหนวยงาน/สถานศึกษาท่ีเปนตนแบบหรือแบบอยางท่ีดี ในการดําเนินงานตามประเด็น

นโยบายดังนี้ 

 

รายช่ือหนวยงาน/สถานศึกษา

ตนแบบหรือแบบอยางท่ีดี 

ท่ีต้ัง 

หนวยงาน/สถานศึกษา 

รายการและรายละเอียด 

ของความโดดเดน/จุดแข็ง/นวัตกรรม 

1. โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพ 

    ท่ี 190 

ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง 

จ.สุรินทร  

-ไดรับรางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียง

ท่ีมีผลการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ ป 2560 โครงงาน

ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

- ไดรับการรับรองเปนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

ระดับ 3 ดาว ประจําปการศึกษา 2561 

2.โรงเรียนบานแนงมุด ต.แนงมุด อ.กาบเชิง  

จ.สุรินทร 

-ไดรับรางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียง

ท่ีมีผลการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ ป 2560 โครงงาน



แบบรายงานผลการตรวจราชการ : ๔๔ 
 

กลุมนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร เขต ๓ 

สรางคน สรางงาน สรางอาชีพ สูวิถีพอเพียง 

รายช่ือหนวยงาน/สถานศึกษา

ตนแบบหรือแบบอยางท่ีดี 

ท่ีต้ัง 

หนวยงาน/สถานศึกษา 

รายการและรายละเอียด 

ของความโดดเดน/จุดแข็ง/นวัตกรรม 

3.โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม ต.ตาตุม อ.สังขะ  

จ.สุรินทร 

-ไดรับรางวัลดานการอนุรักษโครงการปลูกปา

จากองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร 

-ไดรับการรับรองเปนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

ระดับ 3 ดาว ประจําปการศึกษา 2561 

 

 3. ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานตามนโยบาย 

  3.1 งบประมาณในการดําเนินงานไมเพียงพอ 

  3.2 ครูมีภาระงานอื่นท่ีไดรับมอบหมายนอกจากงานสอน 

  3.3 ไมไดรับการสนับสนุนการมีสวนรวมในทุกภาคสวน 

  3.4 สถานศึกษาตองดําเนินงานตามนโยบายทุกขอทําใหการดําเนินงานไมทันตามกําหนด 

  3.5 ครูไดรับมอบหมายไมตรงตามความถนัดและความสามารถของคร ู

 

 4. ขอเสนอแนะ 

  4.1 ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนานโยบาย 

         4.1.1 การบริหารเชิงนโยบายและการบริหารเชิงบูรณาการ 

         4.1.2 ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนใหเพียงพอในการดําเนินการ 

         4.1.3 การมีสวนรวมและการใหการสนับสนุนของทุกภาคสวน 

  4.2 ขอเสนอแนะอื่น ๆ 

         4.2.1 สงเสริมสนับสนุนและสรางขวัญกําลังใจใหกับสถานศึกษาท่ีปฏิบัติไดเปนแบบอยาง 

         4.2.2 สงเสริมสนับสนุนและสรางขวัญกําลังใจใหกับครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติ

ตนไดเปนแบบอยาง 

 

 
  



แบบรายงานผลการตรวจราชการ : ๔๕ 
 

กลุมนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร เขต ๓ 

นโยบายที่ 1๐ การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค  

  (ศธจ.) 

1๐.1การวางแผนบูรณาการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาระดับจังหวัดและระดับภาค 

 KPI: รอยละของสํานักงานศึกษาธิการภาคและระดับจังหวัด สามารถขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติและ

ยุทธศาสตรกระทรวงสูการปฏิบัติได 

1๐.2การจัดระบบและพัฒนาระบบขอมูล สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาเพื่อการวางแผน 

 และการกํากับ ติดตาม ประเมินผล 

 KPI: รอยละของสํานักงานศึกษาธิการภาคและระดับจังหวัด สามารถจัดระบบ ขอมูลสารสนเทศและ 

  เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาไดตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจ 

1๐.3การประสานงานและพัฒนาเครือขายการปฏิบัติงานในระดับพื้นท่ี 

 KPI: รอยละของสํานักงานศึกษาธิการภาคและระดับจังหวัด มีกระบวนการประสานงานและพัฒนา 

  เครือขายการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพเปนท่ีพึงพอใจของผูรับบริการและผูเกี่ยวของ 

ผลการดําเนินงาน 

 1. ผลการดําเนินงานตามประเด็นนโยบายและตัวช้ีวัด 

  1.1สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ไดดําเนินการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติและยุทธศาสตรกระทรวง

สูการปฏิบัติหรือไม และดําเนินการอยางไร 

    ไมมี 

    มี โดยดําเนินการดังนี้ 

.................................................................................................................................................................................. 

 

  1.2สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด มีการจัดระบบขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ

การศึกษาไดตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจหรือไม อยางไร  

    ไมมี 

    มี โดยดําเนินการดังนี ้

.................................................................................................................................................................................. 

  1.3สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดมีกระบวนการประสานงานและพัฒนาเครือขายการปฏิบัติงานท่ีมี

ประสิทธิภาพและเปนท่ีพึงพอใจของผูรับบริการและผูเกี่ยวของ หรือไม   

    ไมมี 

    มี โดยดําเนินการดังนี ้

.................................................................................................................................................................................. 

 2. ความโดดเดน/จุดแข็ง/นวัตกรรม/ตนแบบหรือแบบอยางท่ีดีในการดําเนินงานตามนโยบาย  

  2.1 ความโดดเดน จุดแข็ง นวัตกรรมในการดําเนินงานตามประเด็นนโยบาย มีประโยชนหรือ 

เกิดผลดีตอผูเรียนอยางไรบาง 



แบบรายงานผลการตรวจราชการ : ๔๖ 
 

กลุมนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร เขต ๓ 

.................................................................................................................................................................................. 

  2.2 รายช่ือหนวยงาน/สถานศึกษาท่ีเปนตนแบบหรือแบบอยางท่ีดี ในการดําเนินงานตามประเด็น

นโยบายดังนี ้

รายช่ือหนวยงาน/สถานศึกษา

ตนแบบหรือแบบอยางท่ีดี 

ท่ีต้ัง 

หนวยงาน/สถานศึกษา 

รายการและรายละเอียด 

ของความโดดเดน/จุดแข็ง/นวัตกรรม 

1.    

2.   

3.   

 3. ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานตามนโยบาย 

  3.1 .................................................................................................................................................. 

 4. ขอเสนอแนะ 

  4.1 ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พฒันานโยบาย 

   1) .................................................................................................................................... 

  4.2 ขอเสนอแนะอื่น ๆ 

   1) .................................................................................................................................... 

 

 

นโยบายที่ ๑๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต  

  และพื้นที่พิเศษ 

  (ขอมูลจะดึงจากระบบของสํานักงานปลัดกระทรวงอัตโนมัติ) 
 

 

  



แบบรายงานผลการตรวจราชการ : ๔๗ 
 

กลุมนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร เขต ๓ 

นโยบายที่ ๑๓ การพัฒนาครูทั้งระบบ 

  (สพป./สพม./สศศ./สช./สอศ./กศน.) 

1๓.1การพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 

 KPI: รอยละของครูท่ีผานการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร นําผลการพัฒนามาใช 

  ในการเรียนการสอน 

1๓.2การพัฒนาครูตามกระบวนการสรางชุมชนแหงการเรียนรู : PLC 

 KPI: รอยละของครูท่ีผานการพัฒนาตามกระบวนการสรางชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) นําผล 

  การพัฒนามาปรับการเรียนการสอน 

ผลการดําเนินงาน 

 1.ผลการดําเนินงานตามนโยบาย 

  1.1 จํานวนและรอยละครูท่ีผานการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร นําผลการ

พัฒนามาใชในการเรียนการสอน และครูท่ีผานการพัฒนาตามกระบวนการสรางชุมชนแหงการเรียนรู (PLC)  

นําผลการพัฒนามาปรับการเรียนการสอน 

สังกัด 

การพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร การพัฒนาครูตามกระบวนการ PLC 

ครูท่ีผานการ

พั ฒ น า ต า ม

โ ค ร ง ก า ร

พั ฒ น า ค รู

รูป แบบครบ

วงจร(คน) 

ครูท่ีผานการพัฒนา

ตามโครงการพัฒนา

ครูรูปแบบครบวงจร 

นําผลการพัฒนามา

ใชในการเรียน 

การสอน (คน) 

รอยละ 

ครู ท่ีผ านการ

พั ฒ น า ต า ม

กระบวนการ

ส ร า ง ชุ ม ช น

แหงการเรียนรู 

(PLC) (คน) 

ครู ท่ี ผ านการพัฒนา

ตามกระบวนการสราง

ชุมชนแหงการเรียนรู 

(PLC) นํ า ผ ล ก า ร

พั ฒ นาม าป รับการ

เรียนการสอน (คน) 

รอยละ 

สพป.สุรินทร 

เขต 3 

694 694 24.51 2,831 2,831 100 

สพม.       

สศศ.       

สช.       

สอศ. 

(รัฐบาล) 

      

สอศ. (เอกชน)       

กศน.       

อ่ืนๆ (ระบุ)....       

  1.2ครูท่ีผานการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร นําผลการพัฒนามาใชในการเรียน

การสอนดังนี้ 

        1.2.1 นํามาปรับวิธีการสอนในหองเรียน 

        1.2.2 นําความรูมาพัฒนาส่ือการเรียนการสอนและการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 



แบบรายงานผลการตรวจราชการ : ๔๘ 
 

กลุมนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร เขต ๓ 

                       1.2.3 ครูท่ีผานการพัฒนาตามกระบวนการสรางชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) นําผลการ

พัฒนามาปรับการเรียนการสอน ดังนี ้     

  1.3 ครูท่ีผานการพัฒนาตามกระบวนการสรางชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) นําผลการพัฒนามา

ปรับการเรียนการสอน ดังนี้  

                        ครูนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีประสบความสําเร็จในกลุม PLC ไปใชในการจัดการ

เรียนการสอน 

   1.4 หลักสูตรการพัฒนาครูท่ี เปนจุดเนนของสังกัด ไดแก หลักสูตรการจัดการเรียนรูเพื่อ

เสริมสรางสํานึกความรักชาติ 

 2. ความโดดเดน/จุดแข็ง/นวัตกรรม/ตนแบบหรือแบบอยางท่ีดีในการดําเนินงานตามนโยบาย  

  2.1 ความโดดเดน จุดแข็ง นวัตกรรมในการดําเนินงานตามประเด็นนโยบาย มีประโยชนหรือ 

เกิดผลดีตอผูเรียนอยางไรบาง 

        2.1.1 มีความรูความเขาใจในการพัฒนาครูในรูปแบบ PLC หรือชุมชนแหงการเรียนรูทาง

วิชาชีพดวยการแลกเปล่ียนเรียนรู และแบงปนความรูซึ่งกันและกัน 

        2.1.2 ทําใหเกิดการรวมตัว รวมใจ รวมพลัง รวมทํา และรวมเรียนรู รวมกันของครู ผูบริหาร

และบุคลากรทางการศึกษาบนพื้นฐานวัฒนธรรม ความสัมพันธแบบกัลยาณมิตรสูคุณภาพการจัดการเรียนรูท่ีเนน

ความสําเร็จหรือประสิทธิผลของผูเรียนเปนสําคัญ 

   2.2 รายช่ือหนวยงาน/สถานศึกษาท่ีเปนตนแบบหรือแบบอยางท่ีดี ในการดําเนินงานตามประเด็น

นโยบายดังนี้ 

 

รายช่ือหนวยงาน/สถานศึกษา

ตนแบบหรือแบบอยางท่ีดี 

ท่ีต้ัง 

หนวยงาน/สถานศึกษา 

รายการและรายละเอียด 

ของความโดดเดน/จุดแข็ง/นวัตกรรม 

1. ร.ร.บานสะเดา ต.สะเดา อ.บัวเชด พัฒนาครูไดครบรอยละ 100 และนําไปพัฒนา

ตอยอดไดอยางเหมาะสม 

2. ร.ร.สังขะวิทยาคม ต.สังขะ อ.สังขะ พัฒนาครูไดครบรอยละ 100 และนําไปพัฒนา

ตอยอดไดอยางเหมาะสม 

3. ร.ร.บานจารย ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง พัฒนาครูไดครบรอยละ 100 และนําไปพัฒนา

ตอยอดไดอยางเหมาะสม 

 3. ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานตามนโยบาย 

  3.1 การรายงานผลตอผูบริหารโรงเรียนเขาสูระบบไมตอเนื่องและไมเปนปจจุบัน 

  3.2 ครูท่ีผานการอบรมเลือกหลักสูตรการอบรมไมตรงกับกลุมสาระวิชาท่ีรับผิดชอบ 

  3.3 การเดินทางเขารับการอบรม ทําใหครูตองท้ิงหองเรียนและเด็กนักเรียน ซึ่งไมเปนไปตาม

นโยบายของกระทรวงท่ีไมใหครูท้ิงเด็กนักเรียน 



แบบรายงานผลการตรวจราชการ : ๔๙ 
 

กลุมนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร เขต ๓ 

  3.4 การสงใชเงินยืมการอบรม ไมเปนไปตามกําหนดเวลาในระเบียบการยืมเงินราชการ ทําใหเกิด

ปญหาการเปนหนี้ผูกพัน สงผลกระทบตอการบริหารงบประมาณและระบบการเงิน การบัญชี 

 4. ขอเสนอแนะ 

  4.1 ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนานโยบาย 

        - ควรจัดสรรงบประมาณใหหองเรียนโดยตรง กําหนดกรอบใหครูพัฒนาหองเรียน นิเทศ 

ติดตาม และรายงาน 

  4.2 ขอเสนอแนะอื่น ๆ 

        - ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตองตระหนักและใหความรวมมือ รวมแรง รวมใจ 

รวมพลัง รวมทํา และรวมเรียนรูรวมกัน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียนตอไป 

 

 

 

 

 
  



แบบรายงานผลการตรวจราชการ : ๕๐ 
 

กลุมนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร เขต ๓ 

นโยบายที่ 1๔ การพัฒนาผูเรียนและเยาวชนผานกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 

  (ศธจ./สพป./สพม./สศศ./สกอ.(ร.ร.สาธิตฯ)/สช./สอศ./กศน.) 

1๔.1การจัดทําแผนพัฒนาลูกเสือจังหวัดและลูกเสือระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 KPI: จํานวนสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด/สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาไดจัดทําแผนพัฒนาลูกเสือ

จังหวัด/แผนพัฒนาลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 KPI: จํานวนสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด/สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เขต 1 ไดขับเคล่ือน 

  การดําเนินงานตามแผนพัฒนาลูกเสือจังหวัด/แผนพัฒนาลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษา 

1๔.2การใชกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาดในการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อเสริมสรางความเปน 

 พลเมืองดี (Civic Education)  

 KPI: รอยละของสถานศึกษาท่ีใชกระบวนการลูกเสือ/ยุวกาชาด/เนตรนารใีนการจัดการเรียนการสอน/ 

  กิจกรรมเพื่อเสริมสรางความเปนพลเมืองดี (Civic Education) 

ผลการดําเนินงาน 

 1. ผลการดําเนินงานตามประเด็นนโยบายและตัวช้ีวัด 

  1.1สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด/สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาไดจัดทําแผนพัฒนาลูกเสือจังหวัด/

แผนพัฒนาลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือไม  

    ไมไดดําเนินการ   

    ดําเนินการ  (ถาดําเนินการ) ดําเนินการอยางไร 

                           สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ไดจัดทําแผนดําเนินงาน ดังนี ้

   1.1.1 แผนงานสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมลูกเสือใหผูเรียนระดับการศึกษาภาค

บังคับไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน 

    1.1.1.1 การจัดงานวชิราวุธ 

    1.1.1.2 การฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผูกํากับลูกเสือข้ันความรู

ท่ัวไป 

    1.1.1.3 การฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผูกํากับลูกเสือ         

ข้ันความรูเบ้ืองตน (B.T.C.) 

    1.1.1.4 การฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผูกํากับลูกเสือ         

ข้ันความรูข้ันสูง (A.T.C.) 

    1.1.1.5 การประกวดระเบียบแถวและสวนสนามลูกเสือ เนตรนาร ี

    1.1.1.6 การจัดงานวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ 

    1.1.1.7 การฝกอบรมลูกเสือตานภัยยาเสพติด 

   1.1.2 แผนงานสงเสริมสนับสนุนบุคลากรทางการลูกเสือในสังกัด 

     1.1.2.1 กิจกรรมการฝกอบรม เชน โครงการฝกอบรมบุคลกรทางการลูกเสือ 



แบบรายงานผลการตรวจราชการ : ๕๑ 
 

กลุมนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร เขต ๓ 

     1.1.2.2 โครงการฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรผูกํากับลูกเสือข้ันผูชวย

หัวหนาผูใหการฝกอบรมผูกํากับการลูกเสือ (A.L.T.C.) 

     1.1.2.3 กิจกรรมวันสําคัญทางลูกเสือ เชน วันวชิราวุธ ในวันท่ี 25 พฤศจิกายน 

2561 และวันคลายวันสถาปนาลูกเสือแหงชาติ ในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2561 

     1.1.2.4 กิจกรรมการนิเทศ กํากับ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ

ในสถานศึกษา 

     1.1.2.5 กิจกรรมแขงขันทักษะ เชนกิจกรรมการแขงขันงานศิลปหัตถกรรม 

   1.1.3 การยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรทางการลูกเสือ 

            1.1.3.1 บุคลากรทางการลูกเสือไดรับพระราชทานเหรียญสดุดีลูกเสือ 

     1.1.3.2 บุคลากรทางการลูกเสือไดรับการคัดเลือกเปนผูบังคับบัญชาลูกเสือดีเดน 

   1.1.4 แผนการสงเสริมสนับสนุน ระบบการบริหารการจัดการกิจการลูกเสือ 

     1.1.4.1 การนิเทศ ติดตาม กํากับการดําเนินกิจการลูกเสือ 

     1.1.4.2  การคัดเลือกโรงเรียนตนแบบลูกเสือ 

     1.1.4.3 การจัดงานวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ1 กรกฎาคมของทุกป 

     1.1.4.4 การจัดงานวันวชิราวุธ วันท่ี 25 พฤศจิกายน ของทุกป 

  1.2  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด/สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาไดขับเคล่ือนการดําเนินงานตาม

แผนพัฒนาลูกเสือจังหวัด/แผนพัฒนาลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือไม 

    ไมไดดําเนินการ   

    ดําเนินการ  (ถาดําเนินการ)ดําเนินการอยางไร 

        สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ดําเนินการ ดังนี ้

                               1.2.1  สงเสริมสนับสนุนใหถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี 

ตามหลักการท่ีกําหนดในหลักสูตร เพื่อเสริมสรางใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยมหลักของคนไทย 12 

ประการ 

        1.2.2 พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือใหมีความรู ความเขาใจในกระบวนการลูกเสือ

และไดรับวุฒิทางลูกเสือ 

        1.2.3 จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและจิตสาธารณะ

ในวันสําคัญทางลูกเสือ กิจกรรมเสริมสรางความเปนพลเมืองดี กิจกรรมลูกเสือตานภัยยาเสพติด ลูกเสือจิตอาสา

โดยผานกระบวนการลูกเสือ 

        1.2.4 ดําเนินการคัดเลือกบุคลากรทางการลูกเสือไดรับพระราชทานเหรียญสดุดี

ลูกเสือและการคัดเลือกผูบังคับบัญชาลูกเสือดีเดน ประจําป 2561 

        1.2.5 จัดทําแผนกําหนดการออกนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียน

การสอนและกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 

 

 



แบบรายงานผลการตรวจราชการ : ๕๒ 
 

กลุมนโยบายและแผน  สพป.สุรินทร เขต ๓ 

  1.3 สถานศึกษาท่ีใชกระบวนการลูกเสือ/ยุวกาชาด/เนตรนารใีนการจัดการเรียนการสอน/

กิจกรรมเพื่อเสริมสรางความเปนพลเมืองดี(Civic Education) 

สังกัด 
จํานวนสถานศึกษา

ท้ังหมด (แหง) 

จํานวนสถานศึกษาท่ีใชกระบวนการลูกเสือ/ 

ยุวกาชาด/เนตรนารีในการจัดการเรียน 

การสอน/กิจกรรมเพ่ือเสริมสรางความเปน

พลเมืองดี (แหง) 

รอยละ 

สพป. 233 233 100 

สพม.    

สศศ.    

สช.    

สกอ. (ร.ร.สาธิตฯ)    

สอศ. (รัฐบาล)    

สอศ. (เอกชน)    

กศน.    

อ่ืนๆ (ระบุ)............    

  1.4 สถานศึกษาใชกระบวนการลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาดในการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม

เพื่อเสริมสรางความเปนพลเมืองดี(Civic Education) อยางไร 

        สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 ไดสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษา

ทุกแหงในสังกัด จัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ ตามมาตรการและแนวทางยกระดับคุณภาพการเรียนการ

สอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา เพื่อเสริมสรางความเปนพลเมืองท่ีดี ตามคําปฏิญาณและกฎ

ลูกเสือโดยผานกระบวนการลูกเสือ เชน จัดโครงการลูกเสือจิตอาสา โครงการลูกเสือตานภัยยาเสพติด โครงการ

ลูกเสือประชาธิปไตย และกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและจิตสาธารณะในวันสําคัญตาง ๆ ของลูกเสือ ตลอดท้ัง

โครงการตาง ๆ เสริมสรางผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยมหลักขอคนไทย 12 ประการ 

 2. ความโดดเดน/จุดแข็ง/นวัตกรรม/ตนแบบหรือแบบอยางท่ีดีในการดําเนินงานตามนโยบาย  

        2.1 ความโดดเดน จุดแข็ง นวัตกรรมในการดําเนินงานตามประเด็นนโยบาย มีประโยชนหรือ 

เกิดผลดีตอผูเรียนอยางไรบาง 

              กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผูบําเพ็ญประโยชน  เปนกิจกรรมท่ีชวย

เสริมสรางคานิยมของคนไทย 12 ประการเปนอยางดี เพราะกิจกรรมลูกเสือมีวัตถุประสงคท่ีมุงพัฒนาเยาวชนให

เปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ชวยสรางสรรคสังคมใหมีความเจริญกาวหนา อีกท้ังกิจกรรมลูกเสือยังเปน

แนวทางในการชวยแกปญหาเกี่ยวของกับเด็กและเยาวชนได เสริมสรางผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคของ

นักเรียน 8 ประการ ผูเรียนมีระเบียบวินัย เสริมสรางทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรมและบําเพ็ญประโยชน 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการตรวจราชการ : ๕๓ 

กลุมนโยบายและแผน สพป.สุรินทร เขต ๓ 

2.2 รายช่ือหนวยงาน/สถานศึกษาท่ีเปนตนแบบหรือแบบอยางท่ีดี ในการดําเนินงานตามประเด็น

นโยบายดังนี ้

รายช่ือหนวยงาน/สถานศึกษา

ตนแบบหรือแบบอยางท่ีดี 

ท่ีต้ัง 

หนวยงาน/สถานศึกษา 

รายการและรายละเอียด 

ของความโดดเดน/จุดแข็ง/นวัตกรรม 

1. รร.บานปราสาทเบง ต.กาบเชิง  อ.กาบเชิง โรงเรียนตนแบบลูกเสือ 

2. รร.รัฐประชาสามัคคี ต.เช้ือเพลิง  อ.ปราสาท โรงเรียนตนแบบลูกเสือ 

3. รร.กาบเชิงมิตรภาพท่ี 190 ต.กาบเชิง  อ.กาบเชิง โรงเรียนดําเนินการลูกเสือประชาธิปไตย 

3. ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานตามนโยบาย

    -ไมม-ี 

4. ขอเสนอแนะ

4.1 ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พฒันานโยบาย 

     -ไมม-ี 

4.2 ขอเสนอแนะอื่น ๆ 

 -ไมม-ี 

ผูใหขอมูล ................................................... 

   (นางภานิชา  อินทรชาง) 

ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ี- 

         การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 3 

วันท่ี    10  กรกฎาคม  2561 

หมายเลขโทรศัพท  .................................... 

หมายเหตุ หนวยงาน / สถานศึกษา รายงานเฉพาะนโยบายท่ีเกี่ยวของ 



ภาคผนวก



ภาพกิจกรรมโรงเรียนขนาดเล็ก 

กลุมนโยบายและแผน สพป.สุรินทร เขต ๓ 



ภาพกิจกรรมการประชุมขับเคลื่อนจุดเนนการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

กลุมนโยบายและแผน สพป.สุรินทร เขต ๓ 



ภาพกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา

กลุมนโยบายและแผน สพป.สุรินทร เขต ๓ 



ภาพกิจกรรม การยกระดับคุณภาพการศึกษา

กลุมนโยบายและแผน สพป.สุรินทร เขต ๓ 



แบบรายงานการตรวจราชการ : ๕๙ 

กลุมนโยบายและแผน สพป.สุรินทร เขต ๓ 

คณะทํางาน 

ทีป่รกึษา 

นางภานิชา  อินทรชาง ผอ.สพป.สุรินทร เขต 3 
นายฉลาด  สาโยธา รองผอ.สพป.สุรินทร เขต 3 
นายมนตรี  ประไวย ผอ.กลุมนโยบายและแผน 

คณะทํางานออกแบบและจัดทํารปูเลม
นางชลกนก  ศรีไทย นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ 
นางธมลวรรณ  พลัง นักจัดการงานท่ัวไป ชํานาญการ 
นางสาววิลาศินี กําจิตเอก เจาพนักงานธุรการ ชํานาญงาน 

 


	00 ปกใน
	01 ส่วนหน้า
	02 ส่วนที่ 1
	03 แบบรายงานผล รต๑ (รอบ ๒)
	04 ภาคผนวก
	05 ภาพกิจกรรมโรงเรียนขนาดเล็ก
	05 ภาพประกอบ PLC
	05 ภาพประกอบ
	06 ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
	07 คณะทำงาน



