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ส่วนที่ 1   
ข้อมูลทั่วไป 

1. ที่ต้ัง 
   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ตั้งอยู่ภายใน
บริเวณโรงเรียนปราสาท  ถนนโชคชัย-เดชอุดม ต าบลกังแอน  อ าเภอปราสาท  
จังหวัดสุรินทร์   ระยะทางห่างจากจังหวัดสุรินทร์   ประมาณ 30 กิโลเมตร         
ตามเส้นทางหมายเลข 214 (สุรินทร์ -ช่องจอม) รับผิดชอบการจัดการศึกษา      
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตท้องที่ 6 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอปราสาท อ าเภอสังขะ 
อ าเภอกาบเชิง อ าเภอบัวเชด อ าเภอศรีณรงค์ อ าเภอพนมดงรัก 
   ที่ต้ังทางภูมิศาสตร์  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุนิทร์ 
เขต 3  ตั้งอยู่ระหว่าง  เส้นละติจดู ที่ 14 องศา 19 ลิปดา 45 ลิปดาเหนือ และ 14 
องศา  53 ลิปดา  56 ฟิลิปดาเหนือ  เส้นลองติจูดที่ 103 องศา  13 ลิปดา 43 
ฟิลิปดา และ 104 องศา 3 ลิปดา 42 ฟิลิปดาตะวันออก  รวมพื้นท่ีทั้งสิ้น  
3,698.836 ตารางกิโลเมตร 
2. อาณาเขต 
     ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  อ าเภอล าดวน  อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร ์
  ทิศใต้   ติดต่อกับ  ราชอาณาจักรกัมพูชา 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  อ าเภอปรางค์กู่  อ าเภอขุขันธ์  และอ าเภอ 
                                      ภูสิงห์  จังหวัดศรสีะเกษ 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  อ าเภอบ้านกรวด  อ าเภอประโคนชัย  และ 
                                     อ าเภอพลับพลาไชย จังหวัดบรุีรัมย ์
3. การติดต่อสื่อสาร 
      ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3  เนน้การ
น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจดัการศึกษา  โดยมีเว็บไซตห์ลัก 
คือ www.srn3.go.th  หมายเลขโทรศัพท์   ที่ใช้ในการติดต่อ มีดังนี้ 
  - หน้าห้องผู้อ านวยการ  0 4455 2347 โทรสาร 0 4455 2347 
  - กลุ่มอ านวยการ   0 4455 1333 โทรสาร 0 4455 2052 
  - กลุ่มนโยบายและแผน  0 4455 2350 
  - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศ 
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      และการสื่อสาร                         0 4455 2349 
  - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์      0 4455 1374 
  - กลุ่มบริหารงานบุคคล                     0 4455 2351 
  - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 0 4455 2347 
  - กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
                                                                  0 4455 2352 
  - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349 
  - กลุ่มกฎหมายและคดี   0-8154-5948 
  - หน่วยตรวจสอบภายใน  0 4455 1374 
4. เส้นทางคมนาคม 
   มีเส้นทางคมนาคมทางรถยนต์ที่ส าคัญ 2 เส้นทาง ดังนี้ 
  1. ถนนโชคชัย-เดชอุดม (ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 24) ผ่านเขต
พื้นที่บริการเป็นระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 
ประมาณ 450 กิโลเมตร 
  2. ถนนสุรินทร์-ช่องจอม (ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 214) ผ่าน
เขตพื้นท่ีบริการเป็นระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร 
5. แผนที่จังหวัดสุรินทร์ 
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6. การแบ่งส่วนราชการ 
  6.1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  จัดตั้ง
ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ.2545 ตามมาตรา 34 (1) และมาตรา 37 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และตาม
ข้อ 3 และข้อ 6 แห่งกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในเขต
พื้นที่การศึกษาพ.ศ.2546ข้อ 3 และข้อ 6 รวมทั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
ที่ได้ประกาศจัดตั้งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา จ านวน 225 เขต ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ประกอบไปด้วย อ าเภอ 6 อ าเภอ  คือ  
อ าเภอปราสาท  อ าเภอสังขะ  อ าเภอกาบเชิง  อ าเภอบัวเชด  อ าเภอศรีณรงค์ และ
อ าเภอพนมดงรัก ถูกแบ่งส่วนราชการตามโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ตามแผนภาพ      
ที่ 1  ดังนี ้

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต ๓ 

 
 
 
 
  
   
 

 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

ทางไกล เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร 

กลุ่มบริหารงาน

การเงินและสินทรพัย์

สินทรัพย์ 

กลุ่มส่งเสริมการจัด

การศึกษา 
กลุ่มนิเทศ ตดิตาม 

และประเมินผล 

กลุ่มบริหารงาน

บุคคล 

กลุ่มนโยบาย

และแผน 

กลุ่มอ านวยการ 

กลุ่มพัฒนาครแูละ

บุคลากรทางการศึกษา 

กลุ่มกฎหมายและคดี 
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แผนภูมิที่ ๑  แสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
  ๖.๒  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓         
แบ่งสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในท้องที่อ าเภอเดียวกันเป็นเครือข่ายการจัดการศึกษา       
จ านวน  ๒๓  เครือข่ายการจัดการศึกษา  ดังต่อไปนี้ 
  ๑. อ าเภอปราสาท มีจ านวน ๘  เครือข่าย จ านวน  ๗๕  โรงเรียน 
  ๒. อ าเภอสังขะ      มีจ านวน ๖  เครือข่าย จ านวน  ๖๔  โรงเรียน 
  ๓. อ าเภอกาบเชิง มีจ านวน ๓  เครือข่าย จ านวน  ๒๘  โรงเรียน 
  ๔. อ าเภอบัวเชด มีจ านวน ๒  เครือข่าย จ านวน  ๒๒  โรงเรียน 
  ๕. อ าเภอศรีณรงค์ มีจ านวน ๒  เครือข่าย จ านวน  ๒๗  โรงเรียน 
  ๖. อ าเภอพนมดงรักมีจ านวน ๒  เครือข่าย จ านวน  ๑๗  โรงเรียน 
7. อ านาจหน้าท่ี 
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีอ านาจ
หน้าที่ตามข้อ 6 แห่งกฎกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  มีอ านาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 
  7.1 จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ี
การศึกษาให้สอดคล้อง  กับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
  7.2 วิ เคราะห์การจัดตั้ ง งบประมาณ เ งินอุดหนุนทั่ วไปของ
สถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่
ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ  รวมทั้งก ากับตรวจสอบ  ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
  7.3 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ
สถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  7.4 ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  7.5 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้าน
การศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  7.6 ประสานการระดมทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพื่อ
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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  7.7  จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษา
ในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  7.8 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง บุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบหลากหลายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  7.9 ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
การศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  7.10 ประสาน ส่งเสริม ด าเนินงานของคณะอนุกรรมการและ
คณะท างานด้านการศึกษา 
  7.11 ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์การหรือหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะส านักงาน
ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา 
  7.12 ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจกรรมภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่
มิได้ระบุให้เป็นอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย 

8. ผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 
  8.1 นางภานิชา  อินทร์ช้าง    ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 
  8.2 นายพิชิต  หอมนวล       รองผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 
  8.3 นายเดชา  การรัมย์        รองผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 
  8.4 นายส าราญ  อยู่นาน       รองผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 
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9. ผู้อ านวยการกลุ่ม/ ผู้อ านวยการหน่วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
  9.1 นายวีรวัฒน์  พรหมบุตร  ผอ.กลุ่มอ านวยการ 
  9.2 นางนงลักษณ์  บึ้งชัยภูมิ  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  
  9.3 นางพิกุล  ธงไชย    ผอ.กลุ่มบริหารงาน 
                                                         การเงินและสินทรัพย์ 
  9.4 นายพิศาล  ฉันท์ทอง   ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  
  9.5 นายบุญเจริญ  บุญเชิด  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
                                                         และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 9.6 นางอรทัย  ศรีฤทธไิกร  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                                        
  9.7 นายพิศาล  ฉันท์ทอง   ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
                                                            และปฏิบตัิหน้าที่  
                                          ผอ.กลุ่มกฎหมายและคด ี
  9.8 นายเทพฤทธิ์  ศรีฤทธิไกร     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
                                                            ช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่   
                                                            ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
                                                            เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
                                                            การสื่อสาร 
  9.9 นางสาวกาญจนา ใบพลูทอง  ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน           
      9.10 นางสาวสุวรรณ์นี  สวยรูป  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

                                                  ปฏิบัติหน้าท่ีผอ.กลุ่มพัฒนาคร ู
            และบุคลากรทางการศึกษา 
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10. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสรุินทร์ เขต 3 
      10.1 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3   
                                               ประธานกรรมการ 
      10.2 นายไพบูลย์  เทพบุตร กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ 
      10.3 นายจ าลอง  จะมัวด ี กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของเอกชน 
      10.4 นางจุฑารตัน์ พลศักดิเ์ดช กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย 
      10.5 นายสเุชาว์  กิ่งแก้ว กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิด้านการศึกษา- 
                                               ขั้นพื้นฐาน 
      10.6 นางธนานันต์  ดียิ่ง           กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิด้านการวิจัยและ 
                                               ประเมินผล 
      10.7 นายถวิล  บุญเจียม กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิด้านการบรหิาร 
                                               การศึกษา 
      10.8 นางสาวพิมลพรรณ  เพิ่มทรัพย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดา้นศาสนา ศลิปะ- 
                                               และวัฒนธรรม 
       10.9 ผู้อ านวยการกลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
                                               กรรมการและเลขานุการ 
11. ข้อมลูพื้นฐานทางการศึกษา 
       11.1 ข้อมลูแสดงจ านวนโรงเรียนจ าแนกตามระดับชั้นที่จัดการศึกษา   
    

 
ข้อมูลนักเรยีน ณ วันที่  20  กรกฎาคม 2563 

6 

145 

1 
2 

76 

3 

อ.1-ป.6 อ.2-ป.6 ป.1-ป.6 อ.1-ม.3 อ.2-ม.3 อ.2-ม.6 
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     11.2 จ านวนโรงเรียนจ าแนกขนาดตามจ านวนนักเรียน 

             กราฟแสดงข้อมูลจ านวนโรงเรียน จ าแนกตามระดับชัน้ที่จัดการศึกษา  
 

 
ข้อมูลนักเรยีน ณ วันที่  20  กรกฎาคม  2563 

     11.3 จ านวนโรงเรียนขนาดเล็ก 
          กราฟแสดงข้อมูลจ านวนโรงเรียนขนาดเล็ก จ าแนกตามจ านวนนักเรียน 

 
ข้อมูลนักเรยีน ณ วันที่  20  กรกฎาคม  2563 

65 

68 
54 

42 
3 1 

ขนาดท่ี 1 (120 คนลงมา) ขนาดท่ี 2 (121-200 คน) 

ขนาดท่ี 3 (201-300 คน) ขนาดท่ี 4 (301-499 คน) 

ขนาดท่ี 5 (500-1,499 คน) ขนาดท่ี 6 (1,500-2499 คน) 

0

50

1 
12 13 

23 16 

จ านวนโรงเรยีน 

จ านวนโรงเรียน 
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 11.4 ข้อมูลจ านวนนักเรียน ห้องเรียน ครู และอัตราส่วน ห้องเรียน : 
นักเรียน ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามรายอ าเภอ 
 

 
ข้อมูลนักเรยีน ณ วันที่  20  กรกฎาคม  2563 

 

 11.5 ข้อมูลจ านวนนักเรียนและห้องเรียน 
     กราฟแสดงจ านวนนักเรียนและห้องเรียน จ าแนกรายชั้น ปีการศึกษา 2563 

 

 
ข้อมูลนักเรยีน ณ วันที่  20  กรกฎาคม  2563 

 -

 5,000

 10,000

 15,000

 20,000  15,460  
 13,938  

 6,761  

 4,555   5,269  
 4,084  

882 
821 

397 279 336 
235 

716 
632 287 212 262 

172 

จ านวนนักเรียน 

จ านวนครู 

จ านวนห้องเรียน 

0
5,000

10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000

10,184 

33,526 

6,211 

146 520 1,503 249 9 จ านวนนักเรียน 

จ านวนห้องเรียน 
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 11.6 จ านวนบุคลากรภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  กราฟแสดงจ านวนบุคลากรภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา จ าแนกตามต าแหน่ง 
  และกลุ่ม/หน่วย 

 
ที่มา : ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ณ วันที่  1  ตุลาคม 2563 
 

 11.7 ข้อมูลแสดงจ านวนบุคลากรในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3 
                     กราฟแสดงจ านวนบุคลากร จ าแนกตามประเภท 
 

 
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 
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16 
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1 2 

0
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10
15
20

จ านวนบคุลากรแยกตามกลุม่ในสพป.สุรนิทร ์เขต 3 

0
500

1000
1500
2000
2500
3000

217 5 

2,598 

185 65 74 231 75 49 

ประเภทบคุลากรในสงักดั 

ผูอ้  านวยการโรงเรียน 

รองผูอ้  านวยการโรงเรียน 

ขา้ราชการครูสายผูส้อน 

พนกังานราชการ 

ครูอตัราจา้ง 

ลูกจา้งประจ า 

ธุรการโรงเรียน 
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                           ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

 
1. นโยบาย และจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธกิาร 
  นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรวี่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ประกาศนโยบายและจดุเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ดังนี ้
  หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  1.ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูป
องค์การเพื่อหลอมรวมภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ด้านการ
ต่างประเทศ  ด้านเทคโนโลยี  ด้านกฎหมาย ฯลฯ  ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากร  
ทับซ้อน  เพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ  รวมทั้งการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเขา้
มาช่วยทั้งการบริหารงานและการจัดการศึกษา รองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
  2.ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงการบริหารทรัพยากร  โดยมุ่งปฏิรูป
กระบวนการวางแผนงาน/โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการ  ที่สามารถตอบโจทย์
ของสังคม  และเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน  รวมทั้งกระบวนการจัดท างบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพและใช้อย่างอย่างคุ้มค่า  ส่งผลให้ภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และนานาชาติ  เช่ือมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น 
  3.ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนา
ก าลังคนของกระทรวง ศึกษาธิการ  โดยมุ่งบริหารจัดการอัตราก าลังให้สอดคล้องกับ
การปฏิรูปองค์การ  รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากร
ภาครัฐ  ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน รองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
  4.ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้  
โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่
สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
  5.ด าเนินการปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเง่ือนไขต่างๆ 
เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบาย “การศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco – 
System :TE2S)  การศึกษาท่ีเข้าใจ Supply  และตอบโจทย์ Demand”  
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    นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 
 

     ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งมั่นในการพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้เป็น “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา  ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม  
และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดน โยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565  ดังนี้  
 1. ด้านความปลอดภัย 
  พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา  จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ  
รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาวะ  ที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติ
ใหม่และโรคอุบัติซ้ า 
 2. ด้านโอกาส 
             2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน  มีพัฒนาการที่ดี
ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 
            2.2 ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน  วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ  
สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและ
ความถนัดของตนเอง  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผูเ้รียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความ
เป็นเลิศเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
            2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีอยู่ในการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  เพื่อป้องกันไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา  รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น
และเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน 
            2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะในการด าเนินชีวิต  มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ  
พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 3. ด้านคุณภาพ 
  3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้  มีทักษะการ
เรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษท่ี 21  อย่างครบถ้วน  เป็นคนดี  มีวินัย  
มีความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
           3.2 พัฒนาผู้ เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน  
คณิตศาสตร์  การคิดขั้นสูง  นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล  และ
ภาษาต่างประเทศ  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  และการเลือกศึกษาต่อ
เพื่อการมีงานท า 
           3.3 ปรับหลักสูตรฐานสมรรถนะที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลัก
ที่จ าเป็นในแต่ละระดับ  จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัตจิริง  รวมทั้งส่งเสรมิ
การจัดการเรยีนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน  ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพือ่พัฒนาพหุปัญญา
พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดบั 
           3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครยูุคใหม่      
มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสตูรฐานสมรรถนะ  มีทักษะในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้ดี  มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยดีิจิทัล  มีการพัฒนา
ตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
            4. ด้านประสิทธิภาพ 
             4.1. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยพื้นที่เป็นฐาน  มีนวัตกรรม
เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย  และการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
           4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง  โรงเรียนคุณภาพของ
ชุมชน  โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand 
Alone)  ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน  สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 
  4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่มีจ านวน
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  น้อยกว่า 20 คน  ให้ได้รับการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ  สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
  4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มี
วัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษาท่ีตั้งในพ้ืนท่ีลักษณะพิเศษ 
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  4.5 สนับสนุนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา และการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
  4.6 เพิม่ประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

นโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสรุินทร์  เขต 3 
  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยนางภานิชา  
อินทร์ช้าง  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3   
ได้ก าหนดนโยบายในการบริหารจัดการศึกษา  5  ด้าน  คือ  
 ด้านที่  1 นักเรียนมีคุณธรรม  ความรู้   ความสามารถในการ          
คิดวิเคราะห์  เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะในศตวรรษ
ที่  21  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 ด้านที่  2  ครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอนยกระดับความเป็นมืออาชีพ 
 ด้านที่ 3  ผู้บรหิารสถานศึกษามภีาวะผู้น าทางวิชาการ เป็นนักบริหาร
มืออาชีพ 
 ด้านที่  4  สถานศึกษาเร่งรัดคุณภาพ  สู่มาตรฐานสากล 
 ด้านที่  5  เขตพ้ืนท่ีการศึกษาพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
 “งานได้ผล  คนส าราญ  องค์กรส าเร็จ”  คือ ภาพแห่งความส าเร็จที่
คาดหวังว่าทุกภาคส่วน  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจะได้ร่วมด้วยช่วยกันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนต่อไป 
 วิสัยทัศน์ : Vision 
        “องค์กรชั้นน า ยึดหลักธรรมาภิบาล มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศกึษาในศตวรรษที่ 21” 
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 พันธกิจ  : Mission 

 1.จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   

 2.พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถ ความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขัน  

 3.พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรยีนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและ
คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21  
 4.สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียน  ทุกคน
ได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

 5.พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 6.จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ย ึดหล ักปร ัชญาของเศรษฐก ิจพอเพ ียง และเป ้าหมายการพัฒนาที ่ยั ่งย ืน  
(Sustainable Development Goals: SDGs) 

 7.ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และ
จัดการศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ 
Thailand 4.0 
      8 .พัฒนาสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการนิ เทศ ติดตาม และ
ประเมินผล อย่างท่ัวถึงสู่ห้องเรียนคุณภาพ 
     9 .พัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาให้มีการบริหารจัดการศึกษาเชิง      
บูรณาการสู่ความเป็นเลิศ 
 

ค่านิยมองค์การ : 5  G 
      Good Moral   : คุณธรรมที่ด ี
  Good Wisdom    : ปัญญาที่ด ี
      Good Service Mind  : ใจบริการที่ด ี
      Good Participation  : การมีส่วนร่วมที่ด ี
      Good Organization  : องค์การที่ดี 
 

ค าขวัญประจ าองค์กร  :  Motto “งานได้ผล คนส าราญ องค์กรส าเร็จ” 
       Work Success  Happiness to all person Organization  Complete 
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ยุทธศาสตร ์: Strategy 
 1.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 2.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ 
 3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 4.ยุทธศาสตรด์้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพ มมีาตรฐานและการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

 5.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

 6.ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษา 
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ส่วนที่ 3 
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บรหิารสถานศึกษาและครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ี
พัสดุในระดับโรงเรียน 
วัตถุประสงค์ 
   1.เพื่อให้ครูผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุระดับโรงเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีความรู้        
ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ หรือหนังสือเวียน          
ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สนองนโยบาย
การกระจายอ านาจของกระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล 
เพื่อให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ  
  2.เพื่อให้ผู้ เข้าร่วมประชุมที่ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธี
เฉพาะเจาะจง และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding :      
e-bidding)  
  3.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ 
ข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ในการบริหารงานพัสดุ ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม
ด้วยกัน  
เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าอบรม 
ร้อยละ 100 มีความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 
และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
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เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
  ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้บริหารสถานศึกษา ร้อยละ 
100 ปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง และวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ถูกต้อง ทันเวลา 
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน  จ านวน 95,680 บาท 
ผลการด าเนินการ 
  ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าอบรม 
มีความเข้าใจ การจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง และวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ในการบริหารงานพัสดุ        
มีคุณภาพ ได้รับการพัฒนาท้ังด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้มี
ความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต 
ดัชนีความส าเร็จ 
   ร้อยละ 100 ของครูผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้บริหารโรงเรียน     
ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ 2564 ปฏิบัติงาน การจัดซื้อ
จัดจ้างในระบบ e-GP ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์     
(e-bidding) ได้ถูกต้อง ทันเวลา ปราศจากข้อร้องเรียน 
ข้อเสนอแนะ 
  การจัดฝึกอบรมครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นโครงการที่ดี และมีประโยชน์ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
ปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง และวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ทันตามก าหนดเวลา 
ปราศจากข้อร้องเรียน และส่งเสริมให้มีประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญในระบบ
ต่อไป 
ภาพกิจกรรม 
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2.โครงการพัฒนาศักยภาพบริหารจัดการของข้าราชการครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา 
วัตถุประสงค์ 
 1.เพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     
ในสังกัดให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21  
 2.เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้น าไปสู่การ
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงขึ้น  
 3.เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด รายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเองที่มีความ
เชื่อมโยงต่อการจัดการเรียนรู้ 
เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  1.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ลูกจ้าง
ช่ัวคราวในสังกัดทุกคน ได้แก่ ผู้บริหารการศึกษา จ านวน 4 ราย  ศึกษานิเทศก์ 
จ านวน 15 ราย  ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 233 ราย  ครู จ านวน 3,105 ราย  
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) จ านวน 50 ราย  ลูกจ้างประจ า 
จ านวน 76 ราย ลูกจ้างช่ัวคราว จ านวน 407 ราย รวมทั้งสิ้น 3,890 ราย 
   2.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีศักยภาพ เป็นคน
เก่ง คนดี มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น  มีระบบฐานข้อมูลรายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษาและการพัฒนา
ตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
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เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

1.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาน าความรู้ที่ได้รับไป
พัฒนาการบริหารและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์กับผู้เรียนที่
สูงขึ้น  
 2.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 4. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  
มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีศักยภาพ เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพ 
พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน  จ านวน 139,000 บาท 
ผลการด าเนินงาน 
 1.ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีการจัด
ประชุม อบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก์ 
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างช่ัวคราวทุกคน ในการยกระดับ
คุณภาพของการจัดการศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพ 
พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการบริหารและ 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธ์ิกับผู้เรียนท่ีสูงขึ้น 
 2.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีระบบ
ฐานข้อมูลรายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษาและการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
ดัชนีความส าเร็จ 
  1.ร้อยละ 70 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนาศักยภาพเป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการบริหารและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิกับผู้เรียนท่ีสูงขึ้น 



22 
 
  2.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
รูปภาพกจิกรรม 
 
 
 
 

3.โครงการพัฒนาส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ 
วัตถุประสงค์ 
 1.เพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
 2.เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีศกัยภาพ มีทักษะความรู้น าไปสู่การ
พัฒนาผู้เรียนใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงขึ้น  
 3.เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการที่ส่งผลให้นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงขึ้น 
เป้าหมายเชิงผลผลิต(Output) 

 1.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษาอื่น ลูกจ้างประจ าและลูกจ้าง
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ช่ัวคราว จ านวน 3,890 คน ได้รับการพัฒนาตามโครงการ/กิจกรรม น าความรู้ไป
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และได้รับ
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ/โล่รางวัล 

   2.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3           
มีฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาการพัฒนา/
รางวัล/โล่รางวัล/เกียรติบัตร 
               3.เพื่อเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 1.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัล และได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรต ิ มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัตหิน้าท่ีการบริหารจัดการเรยีนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
 2.ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสรุินทร์ เขต 3 มี
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีศักยภาพ เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพ 
พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน   5,000  บาท 
ผลการด าเนินงาน 

  ส านักงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษาประถมศึกษาสุ ริ นทร์  เ ขต  3             
ได้ด าเนินการพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ โดยส่งเสริม สนับสนุน  ให้ข้าราชการครูและบุคลาการทาง
การศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ  มีความก้าวหน้า  ตามมาตรฐานวิชาชีพและตาม
สมรรถนะครูยุคใหม่  ส่งเสริมให้มีการเสนอขอรับรางวัลยกย่องเชิดชูเ กียรติ           
การประกวดรางวัลต่างๆ การเข้ารับการพัฒนา ในหน่วยงานในสังกัด /หน่วยงานนอก
สังกัด โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครู ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว จ านวน 
3,890 คน   
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ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ    
 1.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 80 ไดร้ับรางวัล
และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรตมิขีวัญและก าลังใจในการปฏิบตัิหนา้ที่ในการบริหาร
จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  
 2.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3            
มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 80 ที่มีศักยภาพ เป็นคนเก่ง คนดี 
มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และมีฐานข้อมูลข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา/รางวัล/โล่รางวัล/เกียรติบัตร ส่งผลให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
  

รูปภาพกจิกรรม 

 

 
 
 
 
 
4. โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการนักเรียนให้มีสขุภาวะที่ดี 
วัตถุประสงค์ 
      1.เพื่อให้ครู ได้รับความรู้ความเข้าใจและน าไปปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพอนามัยของเด็กนักเรียนอย่างถูกวิธี  
      2.เพื่อให้ครู จัดอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ  
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      3.เพื่อให้นักเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน       
มีสุขภาวะที่ดีสมบูรณ์ ทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
เป้าหมายเชิงผลผลิต(Output) 
 1.ผู้บริหารโรงเรียน และครูในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแล
สุขภาพนักเรียนทุกด้าน  
             2.นักเรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 นักเรี ยนทุกคนมีสุขภาพร่ า งกายที่ แข็ งแรง สมบูรณ์ตามวั ย             
มีสุขภาพจิตดี สามารถด ารงชีวิต 
งบประมาณในการด าเนินโครงการ  จ านวน 30,000  บาท 
วิธีการด าเนินงาน 
 1.นิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียน 
 2.การประชุมแนวทางการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันใน
โรงเรียนผ่านระบบออนไลน์ 
 3.การประกวดผลงานดีเด่น Best Practice การด าเนินงานโครงการ
อาหารกลางวัน 
ผลการด าเนินงาน 

 1.ผู้บริหารโรงเรียน ครู มีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน สามารถดูแลสุขภาพนักเรียนให้มีร่างกายท่ีแข็งแรง สมบูรณ์ เจริญเติบโตสมวัย 

 2.นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ ตามหลัก
โภชนาการส่งผลให้ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ เจริญเติบโตสมวัย และมีสุขภาวะที่ดี 
 3.การประกวดผลงานดีเด่น Best Practice การด าเนินงานโครงการ
อาหารกลางวัน มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ  จ านวน  53 โรงเรียน 
ดัชนีความส าเร็จ 

 1.ร้อยละ 85 นักเรียนระดับปฐมวัย มีผลการพัฒนาด้านร่างกาย 
ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ  
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 2.ร้อยละ 85 นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผลการประเมิน
สุขภาพกายและสุขภาพจิต ตามเกณฑ์มาตรฐาน แต่ละด้าน นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง
ตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย มีสุขภาพกาย ที่เจริญเติบโต แข็งแรง สมบูรณ์ และมี
สุขภาพจิตที่สดช่ืน แจ่มใส มีความมั่นคง ควบคุมอารมณ์ได้ตามสถานการณ์ที่
เหมาะสมตามวัย 
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ท าให้สถานศึกษาไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนได้ 
จึงท าให้การจัดกิจกรรมที่สนับสนุนการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันและ
โครงการที่ส่งเสริมสุขภาวะนักเรียนไม่ต่อเนื่อง  
รูปภาพกจิกรรม 
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5. โครงการพัฒนา ส่งเสริม ผลิตสื่อนวัตกรรมและแพลตฟอรม์ดิจทิัล ในการ   
จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21  
วัตถุประสงค์ 
  1.เพื่อส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาให้มีสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี
ทางการศึกษาและแพลตฟอร์มดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดทักษะใน
ศตวรรษที ่21 
  2.เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้  ความสามารถในการผลิตสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแพลตฟอร์มดิจิทัล  
  3.เพื่อนิเทศ ติดตาม และคัดเลือกผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best 
Practice) ด้านสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแพลตฟอร์มดิจิทัล 
เป้าหมายเชิงผลผลิต(Output) 
  1.ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความรู้ ความสามารถใน
การผลิตสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแพลตฟอร์มดิจิทัล  
  2.ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ที่สอดคล้องกับความต้องการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  
  3.ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในการ
จัดการเรียนการสอนมากขึ้น  
  4.ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการนิเทศ ติดตาม การจัดการ
เรียนรู้จากสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ได้จัดท าขึ้น 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ ์(Outcome) 
  1.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 น าผล
การด าเนินงานการจัดหา ส่งเสริม สนับสนุน สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลของสถานศึกษา และการผลิตสื่อนวัตกรรมของครูผู้สอนมาเป็นข้อมูล
สารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป  
  2.สถานศึกษา จัดหา สนับสนุนการผลิตสือ่ นวัตกรรม เทคโนโลยีและ
แพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ  
  3.ครู ผลิตสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน  13,000 บาท  งบประมาณที่ใช้ 4,800  บาท 
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ผลการด าเนินการ 
 1.ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด     
ร้อยละ 100  ได้รับการพัฒนาส่งเสริม ผลิตสื่อนวัตกรรม  และใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล     
ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่  21 
 2.ครูมีความรู้ ความสามารถในการผลิตสื่อ นวัตกรรม  เทคโนโลยี
ทางการศึกษา และแพลตฟอร์มดิจิทัล 
             3.ครูพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
             4.ครูใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น 
 5.สถานศึกษามีสื่อ นวัตกรรมที่ ใ ช้ในการจัดการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย 
             6.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคลังสื่อ นวัตกรรม ที่ครูสามารถ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
ดัชนีความส าเร็จ 
              1.ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนา ด้านการผลิตสื่อ นวัตกรรมและแพลตฟอร์มดิจิทัล ในการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21  
                2.ร้อยละ 100 สถานศึกษามีการจัดหา ผลิตสื่อ นวัตกรรมและ
แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้  
                3.ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาน าความรู้    
ที่ได้รับไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธ์ิกับผู้เรียนท่ีสูงขึ้น 
โรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านสื่อนวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษา และแพลตฟอร์มดิจิทัล ได้แก่ 
 1.โรงเรียนสังขะวิทยาคม 
 2.โรงเรียนประชาสามัคคี 
 3.โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 
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ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
  เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพราะ
ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้วยรูปแบบออนไลน์ 
ข้อเสนอแนะ 
                 1.เป็นกิจกรรมที่ดีมาก อยากให้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้อีก 
                 2.มีความรู้สามารถน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ 
แต่มีเวลาในการอบรมน้อยเกินไป                  
                 3.เหมาะสมกับสถานการณ์ช่วงนี้มาก 
                 4.มีประโยชน์กับการน าไปสร้างสื่อเพื่อใช้ในการเรียนการสอนมาก 
                 5.น าไปผลิตสื่อการสอนได้อย่างน่าสนใจกับผู้เรียน 
                 6.ขอบคุณที่จัดโครงการดีๆ  มีประโยชน์ต่อคุณครูน าไปต่อยอดความรู้
และพัฒนาการท างาน การจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งข้ึน 
                 7.วิทยากรอธิบายได้เข้าใจสามารถไปปรับใช้ในการตัดต่อคลิปการสอน
ได้ 
ภาพกิจกรรม 
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6. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศกึษาปฐมวัย และการจัด
กระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
วัตถุประสงค์ 
  1.เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560  
  2.เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการจัด
ประสบการณ์ การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ในศตวรรษท่ี 21 
  3.เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถออกแบบการจัด
ประสบการณ์และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติและประเมินพัฒนาการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
เป้าหมายเชิงผลผลิต(Output) 
  ผู้บริหาร ครูผู้ช่วย และบุคลากรทางการศึกษาที่สอนระดับปฐมวัย 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้รับการพัฒนา 
จ านวน 200 คน 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ ์(Outcome) 
  1.ผู้บริหาร ครูผู้ช่วย และบุคลากรทางการศึกษาที่สอนระดับปฐมวัย
สามารถจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560  
  2.ผู้บริหาร ครูผู้ช่วย และบุคลากรทางการศึกษาที่สอนระดับปฐมวัย
ความรู้ และสามารถออกแบบการจัดประสบการณ์ สอดคล้องในศตวรรษที่ 21  
  3.ครูผู้ช่วย และบุคลากรทางการศึกษาที่สอนระดับปฐมวัยมีความรู้
และสามารถประเมินพัฒนาการ 
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน  46,900 บาท 
ผลการด าเนินการ 
              เด็กปฐมวัย ท้ังเด็กกลุ่มทั่วไป และกลุ่มที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
สามารถเข้าถึง และได้รับการดูแลและการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างเหมาะสม          
มีคุณภาพ ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน รวมถึงมีระบบคัดเลือกเด็กเข้าเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับช่วงวัย มีระบบฐานข้อมูลที่
เอื้อต่อการดูแลที่เช่ือมโยงกันได้ระหว่างหน่วยงาน และมีการพัฒนาบุคลากร 
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ที่เกี่ยวข้อง มีกลไกขับเคลื่อนและบูรณาการการท างานระหว่างกระทรวงและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้สอดคล้อง เป็นเอกภาพ 
ดัชนีความส าเร็จ 

    1.ร้อยละ 80 ผู้เข้ารับการอบรม มีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยให้
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และมีรูปแบบการปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
                2.ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรม สามารถจัดประสบการณ์ 
ผู้เรียนมีความพร้อมเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บรรลุตามค่าเป้าหมายและ
ตัวช้ีวัดของโครงการ  
                3.ร้อยละ 50 ของโครงการมีผลการด าเนินงานสอดคล้องกับ        
ค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทย่อยยุทธศาสตร์ 

     ผลการประกวด รางวัลระดับต่าง ๆ ที่มีรูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practices) 
ด้านสถานศึกษา ได้แก่ 
 1.โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 เหรียญทอง 
 2.โรงเรียนบ้านตานี ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง 
 3.โรงเรียนบ้านจังเอิล ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง 
ด้านผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก ่

       1.นางสาวสุภาวดี  ขุมทอง โรงเรียนเรืองเจริญพัฒนา ชนะเลิศ ระดับ
ดีเยี่ยม 
                   2.นายมานพ  บูรณะ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม  รองชนะเลิศ อันดับ 
1 ระดับดีเยี่ยม 
                   3.นางสาวสุพรรณิกา สุบรรนาจ โรงเรียนประชาสามัคคี รองชนะเลิศ 
อันดับ 2 ระดับดีเยี่ยม 
ครูผู้สอน ด้านบริหารจัดการเรียนรู้ ได้แก่ 
                   นางสาวภควรรณ  จันทร์ดา โรงเรียนบ้านโชค ชนะเลิศ ระดับดีเยี่ยม 
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ครูผู้สอน ด้านการจัดการเรียนรู้ ได้แก ่
                   1.นางนฏกร โภคทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร        
รองชนะเลิศ อันดับ ๑ ระดับดีเยี่ยม 
                   2.นายอนุพล  เพิ่มผล โรงเรียนบ้านปราสาทเบง รองชนะเลิศ อันดับ 
๒ ระดับดีเยี่ยม 
ครูผู้สอน ด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรม ได้แก่ 
                   1.นางบุณชนิตา  ศรีจุดานุ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร  ชนะเลิศ         
ระดับดีเยี่ยม 
                   2.นางพวงศรี แก้วหอม โรงเรียนสตรีวิทยาคม รองชนะเลิศ อันดับ ๑ 
ระดับดีเยี่ยม 
                   3.นางสาวจิดาภา  ชัยหมก โรงเรียนบ้านตานี รองชนะเลิศ อันดับ ๒ 
ระดับดีเยี่ยม 
ครูผู้สอน ด้านสื่อและเทคโนโลยี ได้แก่  
                   1.นางสาวพรรณธิภา  มุณีไชย โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 
ชนะเลิศ ระดับดีเยี่ยม 
                  2.นางสาวชัชฎาพร  ก้านเหลือง โรงเรียนหนองโสนวิทยา ระดับ ดี 
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 

     การด าเนินงานไม่ครบตามกิจกรรมที่ก าหนด เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 
ข้อเสนอแนะ   ปรับกิจกรรมที่ต้องเผชิญหน้า มาเป็นรูปแบบออนไลน์ 
ภาพกิจกรรม 
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7. โครงการประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของผู้บริหาร
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาภาคบังคับสู่สากลตามกรอบมาตรฐานความสามารถ
ทางภาษา (CEFR) 
วัตถุประสงค์ 
  1.เพื่อพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพในสถานศึกษาให้เป็นระบบ 
และมีประสิทธิภาพตามที่กฏกระทรวงก าหนด  

  2.เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาในกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา  
  3.เพื่อพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับสู่สากลตาม
กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา (CEFR) 
เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  1.โรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับสามารถเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการในทุกระดับ ทุกประเภท ร้อยละ 100  
  2.โรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับ มีการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพในสถานศึกษาในด้านการปฏิรูปการสอบที่น าไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะ      
ที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 ความพึงพอใจอยู่ในระดับดี  
  3.ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับ มีความรู้ความเข้าใจในการ
เตรียมตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ ความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
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เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
  1.การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาภาคบังคับของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เป็นเอกภาพ มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการยอมรับจากผู้รับบริการและสังคมทั่วไป  
  2.ผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาภาคบังคับมีการพัฒนาศักยภาพ
ด้านภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา (CEFR) 
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน 90,000 บาท 
ผลการด าเนินการ 
  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จัดโครงการ
ประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของผู้บริหารสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาภาคบังคับสู่สากลตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา (CEFR) 
โดยได้จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนที่มีศักยภาพด้าน
การบริหารจัดการศึกษา ณ โรงเรียนเบญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี และกิจกรรม
ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับ ณ 
โรงแรมแลโขง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 93 คน 
ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับ และตัวแทน จ านวน 81 คน 
ผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม และคณะท างาน จ านวน 12 คน ซึ่งการจัด
กิจกรรมนี้ ได้จัดท าในรูปแบบคณะท างาน เตรียมการ และประสานกับโรงเรียน
เป้าหมายอย่างเป็นระบบ ท าให้ไม่ประสบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน ส่งผล
ให้นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับในสังกัดมีการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 มีความสามารถใน
การแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มี
นิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ดัชนีความส าเร็จ 
 1.ร้อยละ 50 สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาภาคบังคับ มีการพัฒนา
ศักยภาพในการบริหารจัดการศกึษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 2.ร้อยละ 50 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
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ภาพกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
8. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสู่หลักสูตรสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ 
  1.เพื่อพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในระดับส านักงานเขตพื้นฐาน
การศึกษา  
  2.เพื่อจัดท ากรอบหลักสูตรท้องถิ่นในระดับส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  
  3.เพื่อพัฒนารูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก (Active 
Learning)  
  4.เพื่อพัฒนารูปแบบการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ 
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เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  1.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3           
มีหลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อให้ทุกโรงเรียนในสังกัดจ านวน 233 โรงเรียน น าไป
พัฒนาเป็นหลักสูตรสถานศึกษา  
  2.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีกรอบ
หลักสูตรท้องถิ่นฐานสมรรถนะเพื่อให้ทุกโรงเรียนในสังกัดจ านวน 233 โรงเรียน 
น าไปพัฒนาเป็นหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบสาระท้องถิ่น  
  3.ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ มีรูปแบบ
กระบวนจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่หลากหลาย 10 รูปแบบ เพื่อให้
ครูในสังกัดได้เลือกใช้ตามความต้องการและความเหมาะสมของบริบทพื้นที่ของ
สถานศึกษา  
  4.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ มีคู่มือ
ระเบียบการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
  1.โรงเรียนทุกโรงในสังกัดมีหลักสูตรฐานมรรถนะใช้ในสถานศึกษา  
  2.นักเรียนทุกคนในสังกัดมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
เพิ่มขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต  
  3.นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศกัยภาพตามความถนัดและ
ความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น 
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน จ านวน 15,000 บาท 
ผลการด าเนินการ 
   1.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) หลักสูตร
ฐานสมรรถนะของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
ประกอบด้วย เป้าหมายของหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร ค าอธิบายรายวิชา  
แนวทางการจัดการเรียนการสอน  
  2.จัดประชุมช้ีแจงเพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจ ในการน าหลักสูตรฐาน
สมรรถนะไปใช้ในระดับสถานศึกษา 233 โรงเรียน ตามบริบทของโรงเรียน ผ่าน
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ระบบออนไลน์ Google Meet และ YouTube เพื่อให้โรงเรียนสามารถน าไปพัฒนา
เป็นหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ  
  3.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต  3           
ได้น าเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ครูได้เลือกไปใช้ตามสภาพบริบท
ของสถานศึกษา เช่นรูปแบบการเรียนจัดการเรียนสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรม
เป็นฐาน การจัดการเรียนการสอนโดยใช้พื้นที่ เป็นฐาน เน้นเรื่องทักษะอาชีพ ทักษะ
ชีวิต การจัดการเรียนสอนผ่านระบบออนไลน์โดย Application ต่าง ๆ เช่น Google 
Classroom,Fanpage, Line,Tiktok การจัดการเรียนสอนโดยโครงงานคุณธรรม การ
จัดการเรียนสอนภาษาไทยโดยใช้วรรณกรรม การใช้นวัตกรรม Open Approach 
Lesson Study การใช้นวัตกรรม 5 step และการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนของ OECD  
  4.มีคู่มือ(ร่าง) ระเบียบการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรฐาน
สมรรถนะให้กับทุกโรงเรียนได้ศึกษาเพิ่มเติมและเตรียมการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
ในปีการศึกษา 2565  
  5.มีการประกวดการจัดท าห้องเรียนคุณภาพเพื่อพัฒนาส่งเสริมให้
นักเรียนมีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
  6.มีการประกวดคลิปการสอนที่เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning ในระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ทั้ง 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ดัชนีความส าเร็จ 
                1.มีโรงเรียนในสังกัด ที่มีการน าหลักสูตรฐานสมรรถนะไปใช้แล้ว 
จ านวน 23 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 9.91  
 2.นักเรียน ร้อยละ 25 ในสังกัดมีทักษะการเป็น นวัตกร สร้างสรรค์ 
ผลิตผลงานใหม่ ๆ  
 3.นักเรียน ร้อยละ 30 มีทักษะในการเป็นพลเมืองในยุคจิติทัล       
มีทักษะขั้นสูงในการใช้เทคโนโลยี 
โรงเรียนที่มีรูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ได้แก่ โรงเรียน     
บ้านจรูกแขวะ  อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 
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ภาพกิจกรรม  
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9. โครงการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
วัตถุประสงค์ 
  1.เพื่อพัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับบริบทและตรงกับความ
ต้องการของนักเรียน  
  2.เพื่อพัฒนาทักษะการบริหารจัดการการวางแผนในการท างานเป็นทีม 
เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดมีหลักสูตรการศึกษาเพื่อการมีงานท า  
ทุกโรงเรียน ซึ่งแต่ละโรงเรียนได้จัดในรูปแบบที่แตกต่างกันตามบริบทของสถานศึกษา
และชุมชน ซึ่งจะขอยกตัวอย่างเช่น  
  1.การจัดท าและจ าหน่ายอาหารพื้นบ้าน  
  2.การแปรรูปและการถนอมอาหารจากผลผลิตในท้องถิ่น 
  3.การเลี้ยงสุกรขุน  
  4.การเลี้ยงไก่กระทง  
  5.การท าผลิตภัณฑ์จากเมล็ดยางพารา  
  6.การท าผลิตภัณฑ์จากต้นกก  
  7.เกษตรกรการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วรอบบ้าน  
  8.การปลูกยางพารา  
  9.การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ  
  10.การจัดดอกไม้สด  ดอกไม้แห้ง  
  11.การประดิษฐ์ดอกไม้ในงานต่าง ๆ  
  12.การท าเกษตรอินทรีย์ในนาข้าว  
  13.การปลูกมันส าปะหลัง  
  14.การปลูกอ้อย  
  15.การท ากระเช้าเถาวัลย์  
  16.การเลี้ยงปลา  
  17.การประดิษฐ์เก้าอี้จากรากไม้  
  18.อาชีพการแสดงพื้นบ้าน เช่น เรือมอันเร เรือมกโน๊บติงตอง      
การแสดงมงคลจองได  
  19.อาชีพมัคคุเทศก์ในชุมชน  
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  20.การให้บริการบ้านพักแบบ โฮมสเตย์ 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
  นักเรียนทุกคนมีทักษะด้านอาชีพ ที่โรงเรียนจัดสอนเพิ่มเติมและ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้เลือกปฏิบัติ ตามบริบทของสถานศึกษาและชุมชน 
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน  จ านวน 6,500 บาท 
ผลการด าเนินการ 
  สถานศึกษาในสังกัดสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล โดยมีการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสมกับบริบทเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาทุกระดับตามปรัชญาและเป้าหมายของสถานศึกษาและมีระบบความ
รับผิดชอบทางการศึกษา (Educational Accountability) บนพ้ืนฐานสมรรถนะหลัก
ของผู้เรียน 
ดัชนีความส าเร็จ 
                นักเรียนร้อยละ 68 มีทักษะด้านอาชีพ 1 คน 1 อาชีพ 
โรงเรียนที่มีรูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ได้แก่ โรงเรียนบ้าน 
โชคนาสาม อ าเภอปราสาท จ.สุรินทร์ 
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 

     1.การด าเนินงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การน าเสนอผลงาน          
ไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อโรคไวรัส โคโรนา 2019  

     2.การนิเทศ ก ากับติดตาม การเยี่ยมชม ตามสภาพจริงไม่สามารถ
ด าเนินงานได้ 
ภาพกิจกรรม 
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10. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการบริหารจัดการห้องเรียน
คุณภาพและเทคนิคการนิเทศแบบ “ดาวเจ็ดดวง” ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
(ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สังคมศึกษา และ
ภาษาอังกฤษ) ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R 8 C) 
วัตถุประสงค์ 
   1.เพื่อพัฒนาครูผู้สอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
1-3 ให้มีความสามารถในการจัดกิจกรรมด้านการรู้เรื่องการอ่าน(Reading Literacy)    
การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางPISA และเปลี่ยนบทบาท
จาก “ครูผู้สอน” เป็น “Corch” ผู้ให้ค าปรึกษาและจัดการเรียนรู้ได้  
  2.เพื่อนิเทศ ติดตามประเมินผลการสอนภาษาไทยโดยใช้เทคนิคการ
นิเทศแบบดาวเจ็ดดวง  
  3.เพื่อพัฒนาศึกษานิเทศก์ให้มีความสามารถในการนิเทศการสอน
ภาษาไทยด้วยเทคนิคการนิเทศแบบดาวเจ็ดดวง  
  4.เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีนวัตกรรมและเทคนิค
การบริหารห้องเรียนคุณภาพในการยกระดับคุณภาพการศึกษา  
  5.เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ         
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่า ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมา  
  6.เพื่อให้ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรในศตวรรษท่ี 21(3R 8C) 
เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  1.ครูผู้สอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-3         
มีความรู้ความสามารถและเทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ร้อยละ 100  
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  2.นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-3          
มีความสามารถในการเรียนรู้ภาษาไทยคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 
ภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 100  
  3.ศึกษานิเทศก์ มีความสามารถในการนิเทศการสอนแบบดาวเจ็ดดวง 
ร้อยละ 100  
  4.ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารจัดการห้องเรียน
คุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 100 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
   1.คุณภาพของครูผู้สอนมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ  
  2.นักเรียนอ่านออก เขียนได้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  
  3.ศึกษานิเทศก์ มีเทคนิคการนิเทศการศึกษา และใช้นวัตกรรมการ
นิเทศ ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการนิเทศ ทุกคน  
  4.ผู้บริหารสถานศึกษา มีเทคนิคในการบริหารห้องเรียนคุณภาพและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศภายในโรงเรียนตามเป้าหมาย 
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน 110,000 บาท 
ผลการด าเนินการ 
  นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ 
เขต 3 มีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ดัชนีความส าเร็จ 
                   1.ร้อยละ 100 ของครูช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่1-3 จ านวน 
2,514 คน มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการเรียนการสอนมีความสามารถในภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ  
 2.ร้อยละ 100 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
ทุกโรงเรียนทุกคน อ่านออกเขียนได้ ผลการประเมินการเรียนทั้ง RT  NT  และ O-NET สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับชาติ  
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 3.ร้อยละ 100 ศึกษานิเทศก์ จ านวน 13 คน มีงานวิจัยเชิงคุณภาพ
และมีเทคนิคการนิเทศการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน  
 4.ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 233 คน มีผลการ
นิเทศภายในการบริหารจัดการห้องเรียนคุณภาพบรรลุตามเป้าหมาย  
ภาพกิจกรรม 
 
 
1 
 
 
 
 

11. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 
วัตถุประสงค์ 
  1.เพื่อสื่อสารความเข้าใจและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทุกระดับในการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรม
คุณภาพสถานศึกษา  
  2.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพ
สถานศึกษา และขยายผล 
เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  1.ผู้บริหารสถานศึกษา และครูในสถานศึกษารวมพัฒนา จ านวน 3 
โรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา 
  2.สถานศึกษารวมพัฒนา ได้รับการติดตามพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน 
ก ากับ ดูแล และตรวจสอบการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายใน โดยโรงเรียน
ต้นแบบ  
  3.สถานศึกษารวมพัฒนา สามารถประเมินตนเอง (SAR) และจัด
ส่งผลการประเมินตนเองให้กับต้นสังกัดได้อย่างครอบคลุมทุกมาตรฐานการศึกษา 
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เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
  ครูและสถานศึกษาทุกโรงมีมาตรฐานผ่านเกณฑ์ IQA ทุกโรงเรียน 
คุณภาพของครูผู้สอนมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ 
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน จ านวน  8,000 บาท 
ผลการด าเนินการ 
 1.นักเรียนในสังกัดที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรอืด้อยโอกาส มีความเสมอ
ภาคมีโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพและเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
 2.ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
และคุณภาพ ตลอดจนสามารถวิจัยพัฒนาองค์ความรู้เพื่อใช้ยกระดับความสามารถ
ของนักเรียนได้อย่างยั่งยืน  
 3.ครูและผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลและโรงเรียน
ขนาดกลางที่ต้องการการยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาอย่างเร่งด่วนสามารถ
เข้าถึงการสนับสนุนทางวิชาการได้อย่างเพียงพอ  
 4.ครูและผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลและโรงเรียน
ขนาดกลางสามารถเข้าถึงการสนับสนุนทางวิชาการ  
 5.โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลางในสังกัดได้รับการ
ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาอย่างเร่งด่วน ได้รับการแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ 
ดัชนีความส าเร็จ 
 1.สถานศึกษา 233 โรงเรียนได้รับการติดตามและพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา  
 2.สถานศึกษา 233 โรงเรียน ส่งผลการประเมินตนเองต่อต้นสังกัด
ครบตามก าหนดเวลา  
 3.ผู้บริหารสถานศึกษา 233 โรงเรียนและครูทุกคนมีความเข้าใจ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
 4.ครูในสถานศึกษาทุกโรงเรียนมีความเข้าใจในระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
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ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. การพัฒนาส่งเสริมระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 
วัตถุประสงค์ 
 1.สร้างความตระหนัก และให้ความส าคัญในการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  และตาม
หลักสูตรสถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 
2019 
 2.พัฒนาและส่งเสริมการใช้บริการระบบคลังข้อสอบของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ทางเว็บไซต์ Srn3.go.th  ระบบคลัง
ข้อสอบของส านักทดสอบทางการศึกษา  และระบบคลังข้อสอบจากโครงการ DLIT 
 3.สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมระบบบริหาร
สถานศึกษา (School MIS)ในการกรอกข้อมูลผลการเรียน 
 4.สร้างความรู้ความเข้าใจในการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) 
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  5.ส่งเสริม สนับสนุนการวัดและประเมินผล และการน าผลไปใช้ใน
การปรับปรุงพัฒนา 
เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  1.ผู้บริหารสถานศึกษาและครู จ านวน 233 โรงเรียน  

 2.นักเรียนในสังกัดร้อยละ 100 ได้รับการวัดและประเมินผลด้วย
เครื่องมือท่ีหลากหลาย และได้มาตรฐาน 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 1.ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ให้ความส าคัญในการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนในระดับช้ันเรียนตรงตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  และตามหลักสูตรสถานศึกษา           
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
  2.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เครือข่ายการจัดการศึกษา และ
สถานศึกษา มีเครื่องมือในการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย  เหมาะสมกับผู้เรียน  
และได้มาตรฐาน   
 3.ครมูีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิค วิธีการวัดและประเมินผลผู้เรยีน   
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน   10,000 บาท 
ผลการด าเนินการ 
 นักเรียนในสังกัดมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น  
มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ดัชนีความส าเร็จ 
 1.ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ร้อยละ 90 มีความตระหนัก และให้
ความส าคัญของระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  
 2.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เครือข่ายการจัดการศึกษา และ
สถานศึกษา ร้อยละ 100 มีระบบการบริหารจัดการสอบและประเมินผลผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน  
 3.ครูผู้สอนร้อยละ 80 น าผลการทดสอบไปใช้ในการวางแผน
ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
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 4.สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด ให้ความส าคัญในการใช้โปรแกรม
ระบบบริหารสถานศึกษา School MIS  
ภาพกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียน เพ่ือรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ 
(PISA) 
วัตถุประสงค์ 
 1.เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนตามแนวทางการประเมินผล PISA  เพื่อฝึกทักษะการแก้ปัญหาผู้เรียน และ
เตรียมความพร้อมรับการประเมินผลนานาชาติ  PISA 2022   
 2.เพื่อส่งเสริม สนับสนุนข้อสอบแนว PISA ผ่านระบบคลังข้อสอบ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
 1.ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาไทย  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน  81  โรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรับการ
ประเมินผลนักเรียนระดับนานาชาติ (PISA)  และการฝึกท าข้อสอบออนไลน์  PISA  
style   
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 2.นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ร้อยละ 17.28  ได้รับพัฒนา
และการฝึกท าข้อสอบออนไลน์ PISA  style   
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
   1.ผู้บริหารสถานศึกษา  และครผููส้อน มีความตระหนัก และเห็น
ความส าคญัของการประเมินผลนกัเรียนนานาชาติ (PISA)  ที่มีผลตอ่การจัดการเรียนรู้
ให้กับผู้เรยีน  
  2.ครผูู้สอนมีความเข้าใจกรอบการประเมิน  PISA  และสามารถ
ออกแบบกิจกรรมการเรยีนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนรับการประเมินผล  
PISA  2022  
  3.นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 ร้อยละ 17.28 ได้ฝึกทักษะ
การท าข้อสอบออนไลน์  PISA  style   
 4.ครูผู้สอนมีการทดสอบ และมีการวัดประเมินผลผู้เรียนตามแนวทาง 
PISA  เพื่อปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง   
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน  จ านวน  5,000 บาท 
ผลการด าเนินการ 
  1.ผู้บริหารโรงเรียน  และครผูู้สอน ร้อยละ 90 มคีวามตระหนัก และ
เห็นความส าคัญของการประเมินผลนักเรยีนนานาชาติ (PISA)  ที่มีผลต่อการจดัการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียน  
  2.ครผูู้สอน ร้อยละ 90 มีความเขา้ใจกรอบการประเมิน  PISA  และ
สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเตรยีมความพร้อมให้กับผูเ้รียนรับการ
ประเมินผล  PISA  2022  
  3.ครูผู้สอน และนักเรียนได้ฝึกทักษะการท าข้อสอบออนไลน์  PISA  
style   
 4.ครูผู้สอนมีการทดสอบ และมีการวัดประเมินผลผู้เรียนตามแนวทาง 
PISA  เพื่อปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง   
ดัชนีความส าเร็จ 

 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 17.28 ได้ฝึกทักษะการ
ท าข้อสอบออนไลน์  PISA  style   
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ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
 1.คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอส าหรับการฝึกทักษะการท าข้อสอบ PISA 

 2.ความเสถียรของสัญญาณอินเตอร์เน็ต ระหว่างการท าข้อสอบ 
 3.ความช านาญการในการใช้คอมพิวเตอร์ของครูผูส้อน 
 4.นักเรยีนได้ฝึกท าข้อสอบเฉพาะที่โรงเรียนในเวลาที่จ ากัดเท่านั้น 

ภาพกิจกรรม 

 
 
 
 

          นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 
 

โครงการ พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษาให้มีความสามารถในการ
ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา 

วัตถุประสงค์ 
  1.เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
ให้มีความรู้ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบก าหนด สามารถ
ก ากับ ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมาย 
  2.เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
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เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  1.นิเทศโรงเรียนในสังกัด จ านวน 233 โรงเรียน  
  2.โรงเรียนส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกโรงเรียนที่มีความเข้มแข็งใน
การส่งเสริมสนับสนุนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการมีส่วนร่วมการ
บริหารงานโรงเรียน และมีโรงเรียนส่งผลงานเข้าประกวด จ านวน 43 โรงเรียน 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
  1.นิเทศโรงเรียนในสังกัด ส่งผลให้ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษานิเทศก์และ
บุคลากรในสังกัด ได้รับความรู้ ความเข้าใจในระเบียบกฏหมาย สามารถน าไปปฏิบัติ
หน้าท่ีได้  
  2.คัดเลือกโรงเรียนที่มีความเข้มแข็งในการส่งเสริมสนับสนุน
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการมีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียน ซึ่งมี
โรงเรียนส่งผลงานเข้าประกวด และได้รับรางวัลโล่พร้อมเกียรติบัตร 
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน  จ านวน  35,356 บาท 
ผลการด าเนินการ 
 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขานุการ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษานิเทศก์และบุคลากรในสังกัด ได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจในระเบียบกฏหมาย สามารถน าไปปฏิบัติหน้าที่ได้ และคัดเลือก
โรงเรียนที่มีความเข้มแข็งในการส่งเสริมสนับสนุนคณะกรรมการสถานศึกษา        
ขั้นพื้นฐานในการมีส่วนร่วมการบริหารงานโรงเรียน สามารถปรับปรุงระบบการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความสามารถ
หลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล ส่งผลให้นักเรียนใน
สังกัด ได้รับการศึกษาตามศักยภาพอย่างหลากหลาย และได้รับการสร้างเสริม       
ธรรมาภิบาล 
ดัชนีความส าเร็จ 
 ร้อยละ 80 ของประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เลขานุการ
คณะกรรมการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีได้ตามระเบียบ กฎหมายที่ก าหนด สามารถก ากับ ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อน
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การด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย ผู้ปกครองและชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
โรงเรียนที่มีรูปแบบการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) ได้แก่ 
สถานศึกษาขนาดใหญ่  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม รองอันดับ 1  
โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง รองอันดับ 2 โรงเรียนบ้านตรวจ 
สถานศึกษาขนาดเล็ก รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านกะดาด  รองอันดับ 1  
โรงเรียนบ้านตานี  รองอันดับ 2  โรงเรียนเรืองเจริญพัฒนา 
ภาพกิจกรรม 
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นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
                     กับสิ่งแวดล้อม 
 
โครงการ ส่งเสริมการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและงานสวน 
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

วัตถุประสงค์ 
  1.เพื่อขับเคลื่อนให้องค์กรและโรงเรียนด าเนินงานโครงการที่เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
  2.เพื่ อประชุมสัมมนาแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้บู รณาการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนและประกวดผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา  
  3.เพื่อนิ เทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโรงเรียน
สิ่งแวดล้อมศึกษาและโรงเรียนที่เป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  1.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3           
ได้ปรับปรุงบริบท และสภาพแวดล้อม มีการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ประกวดผลงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา 
   2.โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนได้ด าเนินงานโครงการเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง  
   3.ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน สิ่งแวดล้อมศึกษา และสื่อการเรียนรู้คลิป VDO Covid-19 กับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  
   4.นักเรียนได้เรียนรู้บูรณาการสิ่งแวดล้อมศึกษา ปลูกพืชผักสวนครัว 
พืชในท้องถิ่น อนุรักษ์พืชสมุนไพร และลดการใช้พลังงาน รวมถึงการ “ เลือก ลด ใช้" 
วัสดุอุปกรณ์ ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
  1.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีบริบท
และสภาพแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม ร่มรื่น มีแหล่งเรียนรู้อนุรักษ์พืชสมุนไพร       
ลดการใช้พลังงาน มีความปลอดภัย และเอื้อต่อการปฏิบัติงาน  
  2.โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อม มีบรรยากาศภายในโรงเรียน   
น่าอยู่ น่าเรียน สะอาด ปราศจากขยะและมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปลอดภัย     
ในสถานการณ์ฯ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19)  
  3.ครู บุคลากร และนักเรียน มีพฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดการ
ใช้พลังงาน รวมถึงการ “ เลือก ลด ใช้" วัสดุอุปกรณ์ ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน  จ านวน 20,000  บาท 
ผลการด าเนินการ 
 1.สภาพแวดล้อมของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3 และโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรยีนมีการบริหารจัดการดา้นสิ่งแวดลอ้มที่
มีประสิทธิภาพ  
 2.จัดท าหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม  
 3.มีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา โดยการตั้งชุมนุม ชมรม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 4.สภาพแวดล้อมของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3  และโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน มีสภาพแวดล้อมสวยงาม สะอาด 
ร่มรื่น เอื้อต่อการเรียนรู้และมีความปลอดภัยอย่างยั่งยืน 
 

ดัชนีความส าเร็จ 
 1.ร้อยละ 100 ของบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ได้ร่วมมือในการปรับปรุงบริบท สภาพแวดล้อม ปฏิบัติ
กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกและดูแลพืชสมุนไพร ลดการใช้พลังงาน รวมถึงการ 
“เลือก ลด ใช้" วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 2.ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด มีแผนงานโครงการเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีแหล่งเรียนรู้อนุรักษ์พืชสมุนไพร และเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
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 3.ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีความรู้
ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้บูรณาการสิ่งแวดล้อมศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้รับ
ไปปรับบริบทและสภาพแวดล้อมท่ีสะอาด สวยงาม ปราศจากขยะและมลพิษ มีแหล่ง
เรียนรู้บูรณาการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีวิธีปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ศึกษา   
 4.ครูที่เข้าร่วมประชุมสัมมนา มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเขียน
แผนจัดการเรียนรู้บูรณาการสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 

 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเ ช้ือไวรัสโคโรนา 2019          
จึงไม่สามารถด าเนินโครงการได้เต็มรูปแบบ 
ข้อเสนอแนะ 

             1.ส่งเสริมให้โรงเรียนด าเนินการประเมินโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา
ตามเกณฑ์มาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา      
ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ  2565  วิเคราะห์จุดเด่นจุดที่ต้องปรับปรุงพัฒนา และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง 

 2.ส่งเสริมการเรียนรู้ปลูกพืชผักสวนครัวและพืชสมุนไพรในโรงเรียน
และที่บ้านนักเรียนไว้รับประทาน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้  ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019                                                                                
ภาพกิจกรรม 
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  นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บรหิารการศึกษาบุคลากรทางการศกึษาและผู้บริหาร
สถานศึกษา 

วัตถุประสงค์ 
  1.เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารการศึกษา บุคลากร
ทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ให้มีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ มีความรู้ ความเข้าใจในนโยบาย ภารกิจ สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีคุณภาพการท างานท่ีสูงขึ้น  
  2.เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัด รู้รักสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการประสานการ
ปฏิบัติงานใช้ข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
  3.เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดขึ้นกับผู้บริหาร
การศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 
เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  1.ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ทุกคนมีการพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงานสูงข้ึน  
  2.ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัดทุกคนมีความสัมพันธ์ รู้รักสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการ
ประสานการปฏิบัติงานใช้ข้อมูล และใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
  3.ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัดมีความรักต่อองค์กร 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
  ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัด ได้รับการอบรมและพัฒนาทักษะการบริหาร และร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กร 
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน  50,000  บาท 
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ผลการด าเนินการ 
 ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัดที่ได้รับการอบรมและพัฒนาทักษะการบริหารและร่วมกิจกรรมต่างๆ รู้รัก
สามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการประสานการปฏิบัติงานใช้ข้อมูลและ
ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรักต่อองค์กร และสามารถน าไป
ถ่ายทอดให้กับนักเรียนในสังกัดให้เกิดความรู้ ความสามารถ มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
น าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง และน าไปประยุกต์ ใช้ในการ
ประกอบอาชีพได้ มีการบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการอย่างเหมาะสม และ
สามารถพัฒนาการท างานในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อองค์กร 
ดัชนีความส าเร็จ 

 ร้อยละ 100 ของผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดได้รับการอบรมและพัฒนาทักษะการบริหารและร่วม
กิจกรรมต่างๆ รู้รักสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการประสานการ
ปฏิบัติงานการใช้ข้อมูลและทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรักต่อ
องค์กร  
ข้อเสนอแนะ 
 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา
และ ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นโครงการที่มีประโยชน์ ผู้ที่ได้รับการอบรมสามารถให้
ความรู้แก่นักเรียนในสังกัด และประชาชนผู้รับบริการอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กรต่อไป และสร้างความสัมพันธ์อันดีในองค์กร 
ภาพกิจกรรม 
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2.โครงการพัฒนาศักยภาพรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์  และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
วัตถุประสงค์ 

 1.เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของรองผู้อ านวยการ ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิ มีความรู้ ความเข้าใจ
ในนโยบาย ภารกิจ สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพการท างาน
ที่สูงข้ึน  
 2.เพื่อให้รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์และบุคลากรทางการศึกษา รู้รัก
สามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการประสานการปฏิบัติงานใช้ข้อมูลและ
ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
 3.เพื่อ เสริมสร้างและปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรให้ เกิดขึ้นกับ          
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 
ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์และบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

 ผู้บริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
บุคลากรและลูกจ้าง จ านวน 74 คน 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา การสร้างความเข้มแข็งของเขตพื้นที่การศึกษา  กฎหมายที่
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เกี่ยวข้อง สามารถน าไปขยายผลและปฏิบัติงานสามารถยกระดับคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของภาครัฐให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน 33,525  บาท 
ผลการด าเนินการ 
 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา การสร้างความเข้มแข็งของเขตพื้นที่การศึกษากฎหมาย      
ที่เกี่ยวข้อง สามารถน าไปขยายผลและปฏิบัติงาน สามารถยกระดับคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของภาครัฐให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
ดัชนีความส าเร็จ 
 ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การสร้างความเข้มแข็งของเขตพื้นที่
การศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถน าไปขยายผลและปฏิบัติงานสามารถยกระดับ
คุณภาพการปฏิบัติงานของภาครัฐให้สอดคลอ้งกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ภาพกิจกรรม 
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3.โครงการพัฒนาประสิทธิผลและการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการ
จัดท ารายงานประจ าปี 2564 
วัตถุประสงค์ 
 ๑.เพื่อให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต  ๓  มีกรอบและ
แนวทางใช้ในการบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาการศึกษาของพื้นที่และ
นโยบายของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต ๓ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ  
 ๒.เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดทราบถึงกลยุทธ์ในการบริหารจัดการศึกษา
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ และใช้เป็นกรอบและ
แนวทางในการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
 เอกสารแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน ๑๐๐ เล่ม 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 ๑.ส านั กงานเขตพื้ นที่ ก า รศึ กษาประถมศึกษาสุ ริ นทร์  เ ขต  ๓                
มีกระบวนการพัฒนาการวางแผน การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้ นฐานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา ได้สอดคล้องกับความ
ต้องการของพื้นที่และนโยบายของหน่วยเหนืออย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๒.สถานศึกษาในสังกัด ได้ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารจัดการ
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในทุกระดับ
ต่อไป 
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน  74,900 บาท 
ผลการด าเนินการ 
                ผลการจัดกิจกรรม ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563-2565 และแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ผลสรุป ดังนี้  
                1.การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง เทคนิคในการบริหารจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา รุ่นไอยรา และผู้บริหารที่ประสบความส าเร็จ  
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   1.1 ผู้ร่วมเสวนา เป็นผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นไอยรา จากสาย
ครูผู้สอน สรุปผลเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการบริหารงานที่ประสบ
ความส าเร็จ ปัญหา อุปสรรคในการบริหาร และต้องการความช่วยเหลือแก้ปัญหาด้าน
อัตราก าลัง อาคารสถานท่ี ความขัดแย้งภายในองค์กร  
    1.2 ผู้ร่วมเสวนา เป็นผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นไอยรา ที่เคยด ารง
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา สรุปเทคนิคการบริหารงานที่ประสบ
ความส าเร็จ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหาร โดยใช้หลักการประสานชุมชน พาครูเข้า
ชุมชน สร้างค่านิยมองค์กรให้การท างานที่โรงเรียนเหมือนบ้าน ร่วมกันแก้ปัญหา 
อุปสรรคเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ใช้ศาสตร์และศิลป์ในการแก้ไขปัญหาที่
หลากหลายตามสถานการณ์ ยึดหลักความจริงใจกับบุคลากร เข้าถึงบุคลากรทุกคน 
นิเทศห้องเรียนอย่างสม่ าเสมอ ส่งเสริมสื่ออุปกรณ์ มุมวิชาการ  
    1.3 ผู้ร่วมเสวนา เป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสบความส าเร็จ 
สรุปผลการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับเทคนิคการบริหารงานที่ประสบ
ความส าเร็จ ได้แก่ จัดโครงสร้างชัดเจน รู้จักคนอย่างดี จัดคนให้ถูกกับงาน เทคนิคที่ดี
ที่สุดการบริหารงาน สร้างความรู้สึกให้ครูเป็นเจ้าของโรงเรียนร่วมกัน สร้างครูให้
พัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนช้ันน า มีคุณภาพและชุมชนมีความเป็นเจ้าของร่วมกัน 
ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน ใช้ศาสตร์และศิลป์บริหารแก้ไขคลื่นใต้น้ าด้วยการใช้หลัก win 
win (ต่างฝ่ายต่างพอใจ) ใช้ภาวะวิกฤตให้เป็นโอกาสเสมอ ระดมทุนโดยใช้เพื่อนครูใน
โรงเรียนประสานศิษย์เก่า ในนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการค่อนข้างพัฒนายาก 
จะเน้นด้านทักษะอาชีพ เพื่อส่งเสริมการมีงานท าให้กับผู้เรียนอย่างเหมาะสม  
 2.ด้านการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563-2565 และการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  
             ความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การน าไปใช้ . 1) ผลการประเมิน
ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม ด้านวิทยากร พบว่า ในภาพรวมผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมาก พบว่า ทุกข้อมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก 
คือ เอกสารประกอบการบรรยายเหมาะสม (54.5%) การถ่ายทอดของวิทยากร 
(52.3%) วิทยากรสามารถอธิบายเนื้อหา ได้ชัดเจนและตรงประเด็น (52.3%) การ
เตรียมความพร้อมของวิทยากร (51.1%) การใช้ภาษาที่เหมาะสมและเข้าใจง่าย 
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(48.9%) กิจกรรมต่างๆ ในการอบรม (48.9%) และการตอบค าถามของวิทยากร 
(47.7%) ตามล าดับ 2) ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม ด้าน
การด าเนินการจัดการอบรม พบว่า ในภาพรวม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก แยกเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจในระดับมาก คือ อาหารและ
เครื่องดื่ม มีความเหมาะสมพอเพียง (59.1%) การประสานงานของเจ้าหน้าที่
โครงการ (55.7%) ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ (53.4%) พาหนะ       
มีความเหมาะสม (51.1%) ระยะเวลาของกิจกรรม มีความเหมาะสม (50.0%) และ
สถานท่ีสะอาดและมีความเหมาะสม (45.5%) ตามล าดับ  3) ผลการประเมินความ
พึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม ด้านความรู้ความเข้าใจ พบว่า ในภาพรวม ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพอใจในระดับมาก แยกเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก คือ การก าหนดกรอบทิศทางการพัฒนาสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน และ
สอดรับภาพอนาคต เกิดการบริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีความเป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในทุกๆ มิติ (58.0%) การมีวิเคราะห์
แนวโน้มอนาคตเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาในเขตพื้นที่ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 4) รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา
ในเขตพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพื่อก้าวสู่ 
ไทยแลนด์ 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม (56.8%) การน าผลสรุปและข้อเสนอแนะของ
ผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินงานที่ผ่านมา เป็นสารสนเทศในการวางแผน ก าหนด
ประเด็นกลยุทธ์การพัฒนาการด้านต่างๆ ของแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(53.4%) เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์วางแผน มีความหลากหลาย สอดคล้องกับ
สภาพปัจจุบันของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถใช้ในการวิ เคราะห์และ
วางแผนพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (53.4%) กระบวนการในการ
วางแผน จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างเป็นระบบขั้นตอน ก าหนด
เครื่องมือและแนวทางในการประเมินแผนพัฒนาการศึกษาอย่างชัดเจน (52.3%) 
และการน าผลการวิเคราะห์มาใช้ในการวางแผนก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (51.1%) 
ตามล าดับ  
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ดัชนีความส าเร็จ 

 ร้อยละ 100 ของผู้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา     
ขั้นพื้นฐาน และแผนปฏิบัติการประจ าปี มีความพึงพอใจ 
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการ ปรับปรุงเครื่องสื่อโสตทัศนูปกรณ์ 
ข้อเสนอแนะ 
  เป็นกิจกรรมที่ดี ควรจดัเป็นประจ าทุกปี และเพิ่มระยะเวลาการ
ประชุมสมัมนามากขึ้น 
ภาพกิจกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
4.โครงการพัฒนาระบบดิจิตอลและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
วัตถุประสงค์ 
  เพื่อให้มีการพัฒนาสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการศึกษา เพื่อให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาการด้าน ICT เพื่อให้อุปกรณ์ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ได้รับการบ ารุงดูแลรักษาและมีสภาพใช้งาน
ตามมาตรฐานได้ตลอดปีงบประมาณ 
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เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  1.เว็บไซต์ใหม่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ 
เขต 3  
  2.ระบบข้อมูลสารสนเทศ ฐานข้อมูลกลาง มีการอัพเดทข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันตามปฏิทินของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  3.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา        
ในแต่ละระบบได้รับฟังการชี้แจงเพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันในภาพรวมของแต่ละ
ระบบ  
  4.ระบบเซิร์ฟเวอร์และอินเทอร์เน็ต ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ภายใน และระบบโสตทัศนูปกรณ์ได้รับการบ ารุงดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพการใช้งาน
ตามภารกิจตลอดปีงบประมาณ  
  5.ผู้บริหารสถานศึกษา ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับการ
พัฒนาให้ทันตามระบบท่ีมีการเปลี่ยนแปลง  
  6.ระบบสารสนเทศที่ใช้ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับการ
ปรับปรุง 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
  1.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้ใช้งานเว็บไซต์ใหม่เพื่อการน าเสนอ
ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศและสามารถใช้งานได้ตลอด 24 ช่ัวโมง  
  2.ผู้รับบริการด้านข้อมูลสารสนเทศทางศึกษาไดร้ับบรกิารข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันและมีความถูกต้องแม่นย าจากฐานข้อมูลชุดเดียวท่ีใช้งานร่วมกัน  
  3.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีระบบ
เซิร์ฟเวอร์และอินเทอร์เน็ต ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน และระบบ
โสตทัศนูปกรณ์ใช้งานตามภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ  
  4.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านระบบเครือข่ายที่สามารถแก้ไขปัญหาและปรับปรุง
ระบบได้  
  5.สถานศึกษามีโปรแกรมหรือแพลตฟอร์มใช้ในการบริหารจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน จ านวน  60,000   บาท 
ผลการด าเนินการ 
  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ด าเนินการ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในส านักงาน
และสถานศึกษาในสังกัด ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีและการสื่อสารในส านักงาน และสถานศึกษาในสังกัด รวมถึงการจัดอบรม
พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร และให้บริการ เพื่อให้
หน่วยงานในสังกัดทุกระดับใช้เป็นกรอบและทิศทางเพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และจุดเน้นสู่การปฏิบัติ เพื่อความส าเร็จและบรรลุเป้าหมาย     
จึงจัดให้มีโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและดิจิตัลเพื่อการศึกษาเพื่อด าเนินการ
ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจุดเน้นตามยุทธศาสตร์ และกิจกรรม เพื่อ
เดินทางสู่เป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ที่คาดหวัง เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้
ความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาระบบดิจิตอล และสารสนเทศ สามารถรายงานข้อมูล
ได้ทันต่อเวลา ถูกต้อง และแม่นย า 
ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
  ร้อยละ 100 ของอุปกรณ์สารสนเทศ เครื่องคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายมีครบทุกอุปกรณ์ สามารถใช้งานและรายงานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
ภาพกิจกรรม 
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5. โครงการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
วัตถุประสงค์ 
  1.เพื่อให้กิจกรรมการตรวจสอบบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
สามารถช่วยเหลือสนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
  2.เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด 
การให้ค าปรึกษาท่ีเพิ่มคุณค่าในการปฏิบตัิงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวทาง
ในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ประหยัด  
  3.เพื่ อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็ง  ในการปฏิบั ติ งานของ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการบริหารงานทางการเงิน การบัญชี
ของสถานศึกษาให้มีระบบควบคุมการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม รัดกุม และปฏิบัติงานได้
ถูกต้อง 
เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  1.สถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติมาก
ยิ่งข้ึน ปฏิบัติงานด้านการเงิน และการบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และหลักฐานการจ่าย 
ได้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเป็นไปตามระเบียบก าหนด  
  2.กรณีติดตามผลการตรวจสอบ ช่วยให้สถานศึกษาปฏิบัติงานเป็น
ปัจจุบนั และถูกต้องมากยิ่งข้ึน 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
  การปฏิบัติงานสถานศึกษา สามารถน าแนวปฏิบัติงานไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ดี การปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบ ขั้นตอน สามารถลดข้อผิดพลาดใน
การปฏิบัติงาน การปฏิบตัิงานมีความรวดเร็วและมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น ปริมาณ
การร้องเรียนเกี่ยวกับการทจุริตและประพฤตมิิชอบลดลง 
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน จ านวน 63,400  บาท ด าเนินการใช้จ่าย จ านวน 
32,996 บาท 
ผลการด าเนินการ 

1.ติดตามผลการตรวจสอบภายในสถานศึกษาประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  2564 จ านวน 40 แห่ง ในด้านการเงิน การบัญชี และการจัดซื้อ
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จัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ด าเนินการตรวจสอบภายในสถานศึกษาด้านการเงินการบัญชี การจัดซื้อ
จัดจ้าง และหลักฐานการจ่ายครบ จ านวน 40 แห่ง ได้ให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
เพื่อปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้ถูกต้องยิ่งขึ้น ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจขั้นตอน 
แนวปฏิบัติมากขึ้น ช่วยลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน สถานศึกษา สามารถ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามแนวด าเนินงานที่ก าหนด การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ 
หลักเกณฑ์ ขั้นตอน สามารถลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานมีความ
รวดเร็วและมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น ปริมาณการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบลดลง 

 2.ตรวจสอบการด าเนินงาน จ านวน 5 แห่ง ในเรื่อง เงินอุดหนุน     
ที่ได้รับจาก อปท. (เงินโครงการอาหารกลางวัน) และเงินรายได้สถานศึกษา  

 3.งานตรวจสอบที่บูรณาการร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน โรงเรียน  
ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จ านวน 5 แห่ง และ
ตรวจสอบ การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการ (ตามมติคณะรัฐมนตรี) รวม 
4 ไตรมาส จ านวน 233 แห่ง  

 4.ติดตามการแก้ไข/ปรับปรุงการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของ
สถานศึกษาท่ีเป็นหน่วยรับตรวจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 40 แห่ง 
ดัชนีความส าเร็จ 

 1.ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานด้าน
การเงิน บัญชี อยู่ในระดับดี หรือดีมาก และมีระบบการควบคุมด้านการเงิน บัญชีที่
เพียงพอ เหมาะสม สามารถป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นได้  

 2.ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่เข้าตรวจสอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
ปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
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 3.ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่เข้าตรวจสอบหลักฐานการจ่าย    
การเบิกจ่ายมีใบส าคัญคู่จ่ายและหลักฐานการจ่ายครบถ้วน ถูกต้อง  

 4.ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่เข้าตรวจสอบด้านการด าเนินงาน 
ปฏิบัติตามแนวทางการด าเนินงานที่ก าหนด ควบคุมการใช้จ่ายเงินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ ใช้จ่ายเงินถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของทาง
ราชการ  

 5.ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของ
ส่วนราชการ (ตามมติคณะรัฐมนตรี) รวม 4 ไตรมาส จ านวน 233 แห่ง รายงานการ
ใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคตามก าหนด  

 6.ร้อยละ 90 ของสถานศึกษาที่เข้าติดตามการแก้ไข/ปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานด าเนินการตามข้อเสนอแนะครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
โรงเรียนที่มีรูปแบบการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) ได้แก่ 
 1.โรงเรียนบ้านโพนชาย 

 2.โรงเรียนบ้านขนาดมอญ 
 3.โรงเรียนสุขพรหมมีศรัทธาญาติ 

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
 ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 19 ส่งผลให้การ

ปฏิบัติงานไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนด  ตลอดจนต้องปรับเปลี่ยน
วิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ดังกรณีการติดตามผลการตรวจสอบ  
ไม่สามารถออกติดตามผลยังหน่วยรับตรวจได้ 
ข้อเสนอแนะ  ปรับเปลี่ยนระยะเวลา และวิธีการตามความเหมาะสม 
ภาพกิจกรรม 
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6.โครงการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
ปีงบประมาณ 2564 
วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพื่อจัดท าแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของส านักงานเขต  
  ๒. เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารงานของ
สถานศึกษาในสังกัด  
  ๓. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ การด าเนินการติดตาม ประเมินผลและนิเทศ
การบริหารการศึกษา 
เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  ๑. มีแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  
  ๒. มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารงานของ
สถานศึกษาในสังกัด  

 ๓. มีการศึกษา วิเคราะห์ การด าเนินการติดตาม ประเมินผลและ
นิเทศการบริหาร 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์     
เขต ๓ มีผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและระบบประกัน
คุณภาพการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบ มีความเป็นเอกภาพ และขับเคลื่อนสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผู้เรียนได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ 
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน  45,000 บาท 
ผลการด าเนินการ 
 นักเรียนในสังกัดมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น   
มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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ดัชนีความส าเร็จ 
 สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ    
มีธรรมาภิบาล โดยมีการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและได้รับการ
สนับสนุนที่เหมาะสมกับบริบทเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับตาม
ปรัชญาและเป้าหมายของสถานศึกษาและมีระบบความรับผิดชอบทางการศึกษา 
(Educational Accountability) บนพ้ืนฐานสมรรถนะหลักของผู้เรียน 
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ท าให้การติดตาม
แบบ On site ได้ 
ภาพกิจกรรม 
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  ส่วนที่ 4 
สรุปผลการด าเนินงานและผลแห่งความส าเร็จ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 
 ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสรุินทร์ เขต 3  

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ITA) 
  

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้บูรณาการความร่วมมือ
กับส านักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พัฒนา
ระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการ
บริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มุ่งเน้นสร้าง
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตเพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแบบ 
บูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล โดย
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้
ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส   ในการด าเนินงานของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาออนไลน์  จ านวน 225 เขต ส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้ผลคะแนนประเมิน  92.97    
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ผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบั ติราชการ ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ.2564 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีผลการ
ด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีผลการด าเนินงานตามระดับคุณภาพ 
เทียบค่าเป้าหมาย 10 ตัวช้ีวัด  ผลการด าเนินงานบรรลุค่าเป้าหมาย จ านวน 8 
ตัวช้ีวัด ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 2 ตัวช้ีวัด เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจึงไม่สามารถด าเนินโครงการให้บรรลุค่าเป้าหมายได้ 

ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการ 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (พ.ศ.2560)  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

 

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร์ เขต 3 มีผลการติดตาม
และประเมินการบริหารและจัดการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐาน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ.2560) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  คะแนน
ภาพรวม 3  มาตรฐาน  6  ตัวบ่งช้ี คะแนนระดับคุณภาพ ดีเย่ียม   

           ผลการพัฒนานักเรียนปฐมวัย ปีการศึกษา 2563  

                  

       ผู้เรียนในระดับปฐมวัย (อนุบาล 3) ปีการศึกษา 2563 (30 เมษายน 
2564)  มีจ านวนทั้งสิ้น  5,186 คน จ าแนกเป็น ผู้เรียนปกติ จ านวน 5,185  คน 
ผู้เรยีนที่มีความบกพร่อง จ านวน 1 คน  
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                 ผู้เรียนปกติ มีผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณจ์ิตใจ 
สังคม และสติปญัญา ผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการคุณภาพระดบั 3 ท้ัง 4 ด้าน 
จ านวน 5,020 คน  คิดเป็นร้อยละ 96.81      
                นวัตกรรมที่ใช้ หรอืการคิดค้นนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ปฐมวัย  
                  1. หลักสูตรเฟรอเบล  
           2. แนวการจัดการเรียนการสอนมอนเตสซอรี่ บริบท สพฐ.   
           3. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย   
           4. หลักสูตรไฮ-สโคป   
           5. หลักสูตรจิตศึกษา   
           6. หลักสูตรจิตปัญญา  
           7. แผนการจัดประสบการณ์ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ  
           8. DLTV การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  
           9. หลักสูตรปัญญาเลิศของมูลนิธิศุภนิมิตร ประเทศไทย  
           10. Project Approach  
          11. Regio Amilia Approach  
           12. หลักสูตรวิถีพุทธ  
           13. หลักสูตร Waldorf     
           14. STEM ศึกษา 
            ครูปฐมวัยได้รับการอบรมนวัตกรรมต่าง ๆ จากส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  การอบรมออนไลน์ และการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง และโรงเรียนได้น ามาบูรณาการภายใต้ 6 กิจกรรมหลักตามหลักสูตรปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 ได้แก่ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมสร้างสรรค์ 
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเกมการศึกษา และยึด
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพื่อเป็นแนวทางการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย 
ปัญหา อุปสรรค  
         ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีการลงพื้นที่และการจัดการอบรมน้อยลง เพื่อเป็นการ
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ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และความปลอดภัยของ
บุคลากรทางการศึกษาและเด็กนักเรียนทุกคน  
 
 

               ผลการพัฒนานักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้านสุขภาวะ 

  

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้ด าเนิน
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักเรียนทุกช่วงวัย มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 
๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทาง
จริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ 
เขต 3 มผีู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งหมด จ านวน  50,067  คน (ข้อมูล 
ณ วันที่ 20 ส.ค. 2564)  ได้ตระหนักถึงการพัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานให้เป็นคนดี  คนเก่ง  และมีความสุข  สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพในการจะพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในด้านต่างๆ  การพัฒนาสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตของผู้เรียนก็ส าคัญและได้ส่งเสริมให้โรงเรียนด าเนินงานภายใต้
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โครงการอาหารกลางวัน โครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวัน การแข่งขันกีฬาสีภายใน และภายนอกโรงเรียน การด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมในโรงเรียน  ส่งเสริมกิจกรรม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน  โครงการโรงเรียนปลอดขยะ โครงการโรงเรียนสีขาว     
โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมและประเมินพัฒนาการ      
ด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิตอย่างต่อเนื่องส่งผลให้นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐานกรมอนามัย มีสุขภาพกายที่เจริญเติบโต แข็งแรง สมบูรณ์ และมีสุขภาพจิต
ที่สดช่ืน แจ่มใส มีความมั่นคง ควบคุมอารมณ์ได้ตามสถานการณ์ที่เหมาะสมตามวัย 
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                  ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

  

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้ด าเนินการ
พัฒนานักเรียนทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในระดับ
ปฐมวัยได้เสริมสร้างและประเมินพัฒนาการของนักเรียนทั้ง 4 ด้าน ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและซ่อมเสริมผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลายและได้จัดให้มีการทดสอบและประเมินคุณภาพนักเรียน 
ประกอบด้ วยการทดสอบทางการศึ กษาระดั บชาติ ขั้ นพื้ นฐาน  ( O-NET)                
ในช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ทวิศึกษา)  
การประเมินคุณภาพนักเรียนระดับชาติ (NT) ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 เป็นต้น 
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ข้อมูลด้านคุณภาพการศึกษา 
 
  1. ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกัน
คุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศกึษา 2563 

 
 

กราฟแสดงผลการเปรยีบเทียบการประเมินคณุภาพการศึกษาขั้นพืน้ฐาน เพื่อการ
ประกันคณุภาพ ผูเ้รียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563  

ระดับประเทศ กับ ส านักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุินทร์ เขต 3 
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กราฟแสดงผลการเปรยีบเทียบการประเมินคณุภาพการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพื่อการ

ประกันคณุภาพ ผูเ้รียน NT ช้ัน ป.3 ปีการศึกษา 2562  กับ ปีการศึกษา  2563 
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3   
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รายชื่อโรงเรียนในสังกัดที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชัน้ ป.3 

ปีการศึกษา 2563 มีผลการประเมินรวม 2 ด้าน เรียงล าดับที่ 1-10 ดังน้ี 
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2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปีท่ี 6          
ปีการศึกษา พ.ศ. 2563          

 
จากตาราง  พบว่า  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (Ordinary  National  

Education  Test : O-NET)  ปีการศึกษา 2563  ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยภาพรวมมีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 38.49 ต่ ากว่าระดับประเทศร้อยละ 3.64    

กราฟเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ของนักเรียนชัน้ประถมศกึษา- 
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างระดับเขตพ้ืนที่ กับ ระดับประเทศ 
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จากกราฟ  พบว่า  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน          
( Ordinary  National  Education  Test : O-NET)  ปีการศึกษา 2563  ระดับ      
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้    

 

 
จากตาราง  พบว่า  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน          

( Ordinary  National  Education  Test : O-NET)  ปีการศึกษา 2563  ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 38.49 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
2.76  เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2562 (ร้อยละ 35.73)   
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กราฟแสดงข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)  
 ชั้นประถมศกึษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562-2563 

 

 
 

จากกราฟ  พบว่า  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน          
( Ordinary  National  Education  Test : O-NET)  ปีการศึกษา 2563  ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6  เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น  
ทุกรายวิชา ยกเว้น วิชาคณิตศาสตร์ ลดลงร้อยละ  5.37 

3. กราฟแสดงข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NETของนักเรียน      
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 
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จากตาราง พบว่า  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( Ordinary  National  Education  
Test : O-NET)  ปีการศึกษา 2563   ระดับช้ันมัธยมศึกษา   ปีท่ี 3 โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
31.61 ต่ ากว่าระดับประเทศร้อยละ 0.32 

 

กราฟแสดงข้อมูลผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติ      
ขั้นพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ระดับประเทศ สพฐ. และเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
 

 
จากกราฟ  พบว่า  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน          

(Ordinary  National  Education  Test : O-NET) ปีการศึกษา 2563 ระดับ        
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้    
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                จากตาราง  พบว่า  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน                       
(Ordinary  National  Education  Test : O-NET)  ปีการศึกษา 2563  ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3  โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 31.61  ลดลงร้อยละ 1.12  
เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2562 (ร้อยละ 32.73) 

กราฟแสดงข้อมูลผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศกึษา 2562-2563 
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จากแผนภมูิ  พบว่า  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน        
(Ordinary  National  Education  Test : O-NET)  ปีการศึกษา 2563  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3  เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ยลดลงทุก
รายวิชา 

 กราฟแสดงข้อมลูผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 

 
จากแผนภมู ิ พบว่า   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน     

( Ordinary  National  Education  Test : O-NET)  ปีการศึกษา 2563  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โดยภาพรวมมคีะแนนเฉลีย่ร้อยละ 28.42  ต่ ากว่า
ระดับประเทศร้อยละ 5.37  
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จากตาราง  พบว่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน           

( Ordinary  National  Education  Test : O-NET)  ปีการศึกษา 2563  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โดยภาพรวมมคีะแนนเฉลีย่ร้อยละ 28.42  เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.56  
เมื่อเปรยีบเทียบกับปีการศึกษา 2562 (ร้อยละ 26.86)   

 
ข้อมูลอัตราการเข้าเรียน ในปีการศึกษา 2564 

 
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีข้อมูล
ประชากรเด็กวัยเรียนที่เกิดปี พ.ศ.2557 ทั้งหมด 5,990 คน เข้าเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1  จ านวน  5,990  คน คิดเป็นเข้าเรียนร้อยละ 100 
วิธีการด าเนินงาน 
               1. แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อก าหนด
แนวทางรณรงค์ให้เด็กท่ีอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนครบทุกคน 
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               2. จัดท านโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัดส านักงาน      
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 โดยขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด จัดส่งแนวปฏิบัติในการรับนักเรียนให้โรงเรียนใน
สังกัดถือปฏิบัติและด าเนินการตามนโยบายและรับสมัครนักเรียนเข้าเรี ยนในแต่ละ
ระดับชั้นตามปฏิทินการรับสมัครของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
               3. จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ก าหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน          
ทุกระดับช้ัน ประจ าปีการศึกษา 2564 มอบให้สถานศึกษาแต่ละอ าเภอไปติดตั้ง
ประชาสัมพันธ์ในเขตชุมชน 
               4. จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน แจ้งในที่ประชุมก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้ปกครองทราบ และส่งเด็กเข้าเรียนตามก าหนด 
               5. แจ้งให้โรงเรียนติดตามนักเรียนที่จบช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ให้ได้รับ
การศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับ 
               6. มีศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือนักเรียนในทุกเครือข่าย เพื่อช่วยเหลือ
นักเรียนท่ีประสบปัญหาด้านต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนจนจบการศึกษาภาค
บังคับ 
               7. จัดหาทุนการศึกษา และสร้างบ้านให้นักเรียนที่ประสบปัญหาด้าน    
ทีอ่ยู่อาศัย 
ขบวนการรับนักเรียน 
             1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ด าเนินการ
ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน 
             2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ จากส านักทะเบียนราษฎร์ทุกอ าเภอในเขต
บริการ จ านวน 6 อ าเภอ คือ อ าเภอปราสาท   อ าเภอกาบเชิง  อ าเภอสังขะ   
อ าเภอบัวเชด อ าเภอศรีณรงค์ และอ าเภอพนมดงรัก เพื่อขอข้อมูลประชากรเด็กเกิด  
ปี พ.ศ. 2557 
               3. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบพิมพ์และตรวจสอบรายช่ือเด็กตาม
เขตบริการของโรงเรียน เพื่อส่งให้โรงเรียนตรวจสอบ 
               4. แจ้งโรงเรียนตรวจสอบรายช่ือเด็กที่จะเข้าเรียนในปีการศึกษา 2564 
และรายงานผลการตรวจสอบให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ 
เขต 3 ทราบ ทางระบบ รับ- ส่งหนังสือราชการในระบบ my office และทางอีเมล์ 
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              5. ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือ แก้ปัญหาเด็กพิการหรือเด็กที่ไม่
เข้าเรียน ให้สามารถเข้าเรียนได้ทุกคน 
              6. แจ้งปฏิทินการด าเนินการรับนักเรียน และปฏิทินการรับสมัครนักเรียน 
สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564  ให้โรงเรียน
ทราบ 
             7. แจ้งโรงเรียนในสังกัดจัดส่งแผนการรับนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 
2564 
             8. เสนอรายช่ือคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา     
เพื่อเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
             9. แต่ งตั้ งคณะกรรมการรับนัก เรี ยนระดับเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
           10. จัดท าร่างนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน และข้อมูล
แผนการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3 ปีการศึกษา 2564 
          11. เชิญคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3 ประชุมให้ความเห็นชอบร่างนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน และข้อมูลแผนการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ปีการศึกษา 2564 
          12. จัดส่งนโยบายรับนักเรียน ให้โรงเรียนในสังกัดถือปฏิบัติ 
          13. แจ้งโรงเรียนในสังกัดรายงานข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 
2564 ในระบบการรับนักเรียน ผ่านเว็บไซต์ https:admission.bopp-obec.info             
ตามก าหนดเวลาที่แจ้งในปฏิทินการรับนักเรียน 
          14. ติดตาม ตรวจสอบ ประสานโรงเรียนรายงานข้อมูลการรับนักเรียน       
ปีการศึกษา 2564 ในระบบการรับนักเรียน ผ่านเว็บไซต์ https:admission.bopp-
obec.info ภายในก าหนดเวลาที่แจ้งในปฏิทินการรับนักเรียน 
ผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ 
          1. เด็กท่ีเกิดในปี พ.ศ.2557 ได้รับการศึกษาครบทุกคน 
             2. เด็กได้รับการศึกษาและพัฒนาตามศักยภาพ จนจบการศึกษาภาคบังคับ 
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ปัญหาและอุปสรรค 
             ผู้ปกครองมีฐานะยากจน ต้องไปรับจ้างประกอบอาชีพที่อื่นโดยพา
นักเรียนไปอยู่ด้วยท าให้นักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนในระบบจนจบการศึกษาภาคบังคับ 
ข้อเสนอแนะ 
            ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้พัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งผลให้นักเรียนมีทักษะชีวิต และมี
ภูมิคุ้มกันในการด ารงชีวิตและสามารถศึกษาอยู่ในระบบจนจบการศึกษาภาคบังคับ 
 

 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 มีการ
ด าเนินงานป้องกันการออกกลางคันของนักเรียน โดยให้ทุนสนับสนุนแก่นักเรียนที่มี
แนวโน้มออกกลางคัน การเร่งรัดให้โรงเรียนติดตามนักเรียนที่ออกกลางคัน การออก
เยี่ยมบ้านนักเรียน การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
การศึกษา เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุข ส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ อ าเภอ  ส่วนราชการ และอื่นๆ จัดท าโครงการนักจิตวิทยากับ
การให้ค าปรึกษา เพื่อออกติดตามและให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาด้าน
ต่างๆ มีศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือนักเรียนทุกเครือข่าย โครงการสร้างบ้านให้นักเรียนที่
ประสบปัญหาด้านท่ีอยู่อาศัยเป็นต้น ท าให้ในปีการศึกษา 2564 ไม่มีนักเรียนออก 
กลางคันท้ังในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 

 

 

 

 

 

 

    ข้อมูลการออกกลางคันของนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2564 
2563
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                รายการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

        

ที ่ รายการใชจ้่ายงบประมาณ จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1 ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ ช้ จ่ า ย ต า ม
แผนงาน/โครงการ 

917,657 จ านวน 21 โครงการ 

2 งบประมาณใช้จ่ายตามความ
จ าเป็นพื้นฐาน 

3,782,343 -ค่าใช้จ่าย สพป. 
-ค่าสาธารณูปโภค 

-ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว 

3 งบประมาณเงินเหลือจ่าย 954,262.02 ถัวจ่าย 

รายการใชจ้า่ยงบประมาณจ าเป็นพ้ืนฐาน 

ตามแผนปฏิบตัิการประจ  าปี 2564 
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ส่วนที่ 5 
ปัญหาอุปสรรคของการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 สาเหตุส าคัญที่ท าให้การด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 
3 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และการใช้จ่ายงบประมาณไม่ตรงตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยเฉพาะกิจกรรมที่เป็นการฝึกอบรม 
ประชุม สัมมนา และการจัดงานจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนหมู่มากซึ่งต้อง
ปฏิบัติตามมาตรการ ด้านสาธารณสุขท่ีภาครัฐก าหนด 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะผู้จัดท า 
 
คณะที่ปรึกษา 
1. นางภานิชา  อินทร์ช้าง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 
2. นายพิชิต  หอมนวล   รองผอ.สพป.สรุินทร์ เขต 3 
3. นายเดชา  การรัมย ์ รองผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 
4. นายส าราญ  อยู่นาน รองผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 

คณะท ำงำน 
1. นายพิชิต  หอมนวล รองผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 
2. นายเดชา  การรัมย ์ รองผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 
3. นายส าราญ อยู่นาน รองผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 
4. นางนงลักษณ์ บึ้งชัยภูม ิ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
5. นายพิศาล  ฉันท์ทอง       ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
6. นางพิกุล  ธงไชย ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสนิทรัพย์ 
7. นายบุญเจรญิ บุญเชิด ผอ.กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมนิผล-
 การจัดการศึกษา 
8. นายวีรวัฒน์ พรหมบุตร ผอ.กลุ่มอ านวยการ 
9. นางสาวกาญจนา ใบพลูทอง ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 
10. นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร ปฏิบัติหน้าท่ีผอ.กลุ่มส่งเสริม-                                              
 การศึกษาทางไกลฯ 
11. นางสาวสุวรรณ์นี  สวยรูป ปฏิบัติหน้าท่ีผอ.กลุ่มพัฒนาคร-ู 
                                       และบุคลากรทางการศึกษา 
12. นางชลกนก  ศรไีทย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
13. นางธมลวรรณ พลัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
14. นางสาวศิริวรรณ เป็นสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
15. นางสาววิลาศินี ก าจติเอก เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 
16. นางวรรณรัตน์ ไชยชนะ ลูกจ้างช่ัวคราว 
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รวบรวม/เรียบเรียง 
1. นายส าราญ  อยู่นาน  รองผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 
2. นางนงลักษณ์ บึ้งชัยภูม ิ  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
3. นางธมลวรรณ พลัง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 




