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คำนำ 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน การบริหารการจัด
การศึกษา และพัฒนางานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  โดย
ยึดยุทธศาสตร์การดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
การศึกษาตามที่กำหนด โดยมีการกำกับติดตามประเมินและรายงานผลให้เป็นไปตามนโยบาย
เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเสมอภาคทั่วถึง และมีคุณภาพ 

       ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกฝ่าย ทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
ระดับสถานศึกษาตลอดจนชุมชน และองค์กรทุกภาคส่วนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าเอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็นข้อมูลสารสนเทศ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในปตี่อไป 

 

         สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
                   กุมภาพันธ์   2563 
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สารบัญ 
 

        หน้า 
  
คำนำ ก 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1 
ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษา                                                                  7 
ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2562                    14 
             นโยบายที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 14 
             นโยบายที่ 2 : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน                                                              15 
             นโยบายที่ 3 : พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา                                22 
             นโยบายที่ 4 : สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มี                                   24 
                               คุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
             นโยบายที่ 5 : เพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจัดการ    26 
ส่วนที่ 4 สรปุผลการดำเนินงาน/ข้อเสนอแนะ/ปัญหาและอุปสรรค 39 
ภาคผนวก 60 
คณะทำงาน 61 
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ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
       
             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เป็นหน่วยงานภาครัฐ 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าท่ีบริหารจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และ
ระดับมัธยมศึกษา  มีโรงเรียน ในสังกัด  จำนวน 233 โรงเรียน  
1. สภาพปัจจุบัน 

1.1โครงสร้างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 
       ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2560 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง 
การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560   และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดโครงสร้างของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ 
เขต 3  แบ่งเป็น  9  กลุ่ม  1  หน่วย  ดังนี ้
  1. กลุ่มอำนวยการ 
  2. กลุ่มนโยบายและแผน 
  3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
  5. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
   6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  7. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  9. กลุ่มกฎหมายและคดี 
  10.หน่วยตรวจสอบภายใน 

1.2 สภาพบริบทท่ัวไปของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 
ที่ต้ังและอาณาเขต 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ตั้งอยู่ภายใน
บริเวณโรงเรียนปราสาท ถนนโชคชัย-เดชอุดม  ตำบลกังแอน  อำเภอปราสาท  จังหวัด
สุรินทร์  ระยะทางห่างจากจังหวัดสุรินทร์  ประมาณ 30 กิโลเมตร  ตามเส้นทางหมายเลข 
214 (สุรินทร์-ช่องจอม)  รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขต



๒ 

 

ท้องที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอปราสาท อำเภอสังขะ อำเภอกาบเชิง อำเภอบัวเชด อำเภอ 
ศรีณรงค์ และ อำเภอพนมดงรัก 
  ที่ต้ังทางภูมิศาสตร์  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ตั้งอยู่
ระหว่างเส้นละติจูด  ที่ 14 องศา 19 ลิปดา 45 ลิปดาเหนือ และ 14 องศา  53 ลิปดา  
56 ฟิลิปดาเหนือ  เส้นลองจิจูดที่ 103 องศา  13 ลิปดา 43 ฟิลิปดา และ 104 องศา 3 
ลิปดา 42 ฟิลิปดาตะวันออก  รวมพื้นท่ีทั้งสิ้น  3,698.836 ตารางกิโลเมตร 
                   อาณาเขตติดต่อ 
    ทิศเหนือ ติดต่อกับ  อำเภอลำดวน  อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 
    ทิศใต้     ติดต่อกับ  ราชอาณาจักรกัมพูชา 
    ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  อำเภอปรางก์กู่ อำเภอขุขันธ์  และอำเภอภูสิงห์ 
จังหวัดศรีสะเกษ 
    ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  อำเภอบ้านกรวด  อำเภอประโคนชัย   
    และอำเภอพลับพลาไชย จังหวัดบุรีรัมย์ 
        เส้นทางคมนาคม 
     มีเส้นทางคมนาคมทางรถยนต์ที่สำคัญ 2 เส้นทาง ดังนี้ 
 1. ถนนโชคชัย-เดชอุดม (ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 24) ผ่านเขตพื้นท่ีบริการ
เป็นระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 450 
กิโลเมตร 
 2. ถนนสุรินทร์-ช่องจอม (ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 214) ผ่านเขตพื้นที่
บริการเป็นระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร 
 

แผนที่จังหวัดสุรินทร์    
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ข้อมูลผู้บริหาร 
 นางภานิชา  อินทร์ช้าง  ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3   และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน   
4  คน  ดังต่อไปนี ้
 1. นายฉลาด  สาโยธา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 ๒. นายพิชิต  หอมนวล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 3. นายทวีสิทธ์ิ  มั่นจิต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 4. นายธรรมนูญ  ขวัญรัมย์   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลจำนวนโรงเรียน 
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลจำนวนโรงเรียน จำแนกเป็นรายอำเภอ 

 

อำเภอ จำนวนโรงเรยีน
ในสังกัด 

ปราสาท 75 
สังขะ 64 
กาบเชิง 28 
บัวเชด 22 
ศรีณรงค์ 27 
พนมดงรัก 17 

รวม 233 
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               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  กำหนดให้มีส่วน
ราชการการบริหารจัดการศึกษา โดยแบ่งพื้นที่การบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาออกเป็น
เขตพัฒนาการศึกษา ให้สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอเดียวกันรวมเป็นเขตบริหาร
การศึกษาร่วมกัน  เขตพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ 
เขต 3  มีจำนวน 6  เขต 23 เครือข่ายการจัดการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
             1) เขตพัฒนาการศึกษาปราสาท มจีำนวน  8 เครือข่าย  จำนวน  75 โรงเรียน 
             2) เขตพัฒนาการศึกษาสังขะ มีจำนวน  6  เครือข่าย  จำนวน 64  โรงเรียน 
             3) เขตพัฒนาการศึกษากาบเชิง มีจำนวน  3  เครือข่าย  จำนวน  28 โรงเรียน 
             4.) เขตพัฒนาการศึกษาบัวเชด มีจำนวน  2  เครือข่าย  จำนวน  22 โรงเรียน 
             5.) เขตพัฒนาการศึกษาศรีณรงค์ มีจำนวน 2 เครือข่าย  จำนวน  27 โรงเรียน 
             6.) เขตพัฒนาการศึกษาพนมดงรัก มีจำนวน 2 เครือข่าย จำนวน 17  โรงเรียน 
 

      ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลจำนวนโรงเรียน จำแนกตามระดับช้ันท่ีจัดการศึกษา 
 

ระดับชั้นที่จัดการศึกษา จำนวนโรงเรยีน 
อนุบาล 1  ถึง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 143 
อนุบาล 1  ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 81 
อนุบาล 1  ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 3 
รวม 233 

      ที่มา : ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 25๖๒ 
      ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลจำนวนโรงเรียน  จำแนกขนาดตามจำนวนนักเรียน 
 

ขนาด (จำนวนนักเรียน) จำนวนโรงเรยีน 
ขนาดที่ 1  (นักเรียน 120 คนลงมา) 68 
ขนาดที่ 2  (นักเรียน 121-200 คน) 57 
ขนาดที่ 3  (นักเรียน 201-300 คน) 60 
ขนาดที่ 4  (นักเรียน 301-499 คน) 43 
ขนาดที่ 5  (นักเรียน 500-1,499 คน) 4 
ขนาดที่ 6  (นักเรียน 1,500-2,499 คน) 1 
 ขนาดที่ 7  (นักเรียน 2,500 คนขึ้นไป) 0 

รวม 233 
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     ที่มา : ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 256๒                                 
ตารางที่ 4  แสดงข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก จำแนกตามจำนวนนักเรียน 
 

จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรยีน 
ไม่มีนักเรียน 0 
นักเรียน 1-20 คน 0 
นักเรียน 21-40 คน 0 
นักเรียน 41-60 คน 10 
นักเรียน 61-80 คน 14 
นักเรียน 81-100 คน 24 
นักเรียน 101-120 คน 20 

รวม 68 
ที่มา : ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 256๒ 
ข้อมูลนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีโรงเรียนในสังกัด 
จำนวน 233 โรงเรียน มีจำนวนนักเรียน รวมทั้งสิ้น 50,787 คน  มีจำนวนห้องเรียน 
2,600 ห้อง มีข้าราชการครู จำนวน 2,931 คน อัตราส่วนห้องเรียน :จำนวนนักเรียนคือ  
1:19  อัตราส่วนครู : นักเรียน คือ 1:17 
          
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้นเรียน (10 มิถุนายน 2561) 
 

1.นักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษา   จำนวน 558    ห้อง     จำนวน 10,426  คน 
2.นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา        จำนวน 1,729 ห้อง     จำนวน 33,886  คน  
3.นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน 302    ห้อง    จำนวน 6,307    คน 
4.นักเรยีนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 11   ห้อง     จำนวน   168     คน 
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   รวมท้ังสิ้น    2,600   ห้องเรียน   นักเรียน   จำนวน  50,787    คน 
แสดงข้อมูลจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกตามประเภทตำแหน่ง 
 

ที ่ ประเภทบุคลากร จำนวน (คน) 
1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 1 
2 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 4 
3 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย 10 
4 ศึกษานิเทศก ์ 17 
5 บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค (2) 34 
6 ผู้อำนวยการสถานศึกษา 232 
7 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 11 
8 ข้าราชการครูสายผู้สอน 2,678 
9 พนักงานราชการ 193 

10 ครูอัตราจ้าง 186 
11 ลูกจ้างประจำ 91 
12 ลูกจ้างช่ัวคราว ปฏิบัติงาน นักการภารโรง 80 
13 ลูกจ้างช่ัวคราว ปฏิบัติงาน พี่เลี้ยงเด็กพิการ 59 

 รวม 3,๕9๔ 
    ที่มา : ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. 256๒ 
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ส่วนที่  2 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  

 

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
            สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (นายสุเทพ ชิตยวงษ์)  ได้กำหนดทิศทางในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยให้สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจัดทำสนองการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ตอบสนองต่อพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10  
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2561-2580)  
นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำแนกโครงการปีการศึกษา 2562  ออกเป็น 3  ด้าน  
ดังนี ้

       1.พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10  และพระบรม
วงศานุวงศ์ 
       2.นโยบายของรัฐบาล 
       3 .นโยบายของกระทรวงศึ กษาธิการ และนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
       โครงการสำคัญ(Flagship Project)จำแนกตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท้ัง 3 ด้าน ดังนี ้
      1.โครงการตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 
และพระบรมวงศานุวงศ์ 
                       1.1 โครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง
รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ 
                      1.2 โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริหลักสูตรจิต
อาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” 
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                       1.3 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV) 

 2. โครงการตามนโยบายของรัฐบาล 
                     2.1 โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project 
                     2.2 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
                     2.3 โครงการโรงเรียนประชารัฐ 
 3. โครงการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                     3.1 โครงการอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น 
                     3.2 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (Big Data) 
                     3.3 โครงการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน 
                     3.4 โครงการการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
                      3.5 โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
                      3.6 โครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่าง 
สพฐ. กับ สอศ. และหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน 
                     3.7 โครงการอาหารกลางวัน 
                     3.8 โครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
                     3.9 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
                     3.10 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 

นโยบายสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์   เขต  3 
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหน่วยงานทางการศึกษาอยู่ภายใต้การ

กำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีอำนาจหน้าที่ในการบริหาร
และการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545) รวมทั้งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.2546 ประกอบกับรัฐบาลได้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ  20 ปี  (พ.ศ.2561-
2580) กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ซึ่งมีนโยบาย
จุดเน้น  6 ยุทธศาสตร์  เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษานำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  โดยการนำของ  
นางภานิชา  อินทร์ช้าง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จึงได้
กำหนดนโยบายในการบริหารจัดการศึกษา 5  ด้าน  คือ  
                    ด้านที่  1 นักเรียนมีคุณธรรม  ความรู้  ความสามารถ  ในการคิดวิเคราะห์  
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะในศตวรรษที่  21 อยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 
                   ด้านที่  2  ครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีศักยภาพในการจัดการเรียนการ
สอน ยกระดับความเป็นมืออาชีพ 
                   ด้านที่  3  ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำทางวิชาการเป็นนักบริหารมือ
อาชีพ 
                  ด้านที่  4  สถานศึกษาเร่งรัดคุณภาพ  สู่มาตรฐานสากล 
                  ด้านที่  5  เขตพ้ืนท่ีการศึกษาพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
                   เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร กำกับ ติดตามและพัฒนาการจัด
การศึกษาประกอบด้วย  15  มาตรฐาน  58  ตัวช้ีวัด  รวมถึงเกณฑ์การประเมินเพื่อใช้เป็น
หลักเทียบเคียงสำหรับการประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนและนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด  เป็นหลักในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  รวมทั้งการประเมินตนเองในการพัฒนาและการบริหารจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน 
                 “งานได้ผล  คนสำราญ  องค์กรสำเร็จ”  คือ ภาพแห่งความสำเร็จที่คาดหวัง
ว่าทุกภาคส่วน  ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษาจะ
ได้ร่วมด้วยช่วยกันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนต่อไป 
 

วิสัยทัศน์  
     องค์กรชั้นนำ  คุณธรรมเป็นเลิศ ก่อเกิดคุณภาพผู้เรียนสู่สากล 

 

พันธกิจ   
      1. บริหารจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนในพื้นที่อำเภอปราสาท  อำเภอ

สังขะ  อำเภอกาบเชิง  อำเภอบัวเชด  อำเภอศรีณรงค์  และอำเภอพนมดงรัก ได้รับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง  มีคุณภาพ และ มีคุณลักษณะคนดีศรีสุรินทร์ 

      2. พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เป็นกลไกขับเคลื่อน
การศึกษาสู่มาตรฐานสากล 



๑๐ 

 

เป้าประสงค์   
                  1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมี
พัฒนาการเต็มศักยภาพ มีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
                  2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงมี
คุณภาพและเสมอภาค 
                  3. ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีสมรรถนะตรงตามสายงาน  และมี
วัฒนธรรมการทำงานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ 
                  4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
                  5. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  เน้นการทำงานแบบบูรณาการ  มีเครือข่าย
การบริหารจัดการ  บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจาย
อำนาจและความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา 
                   6. พ้ืนท่ีพิเศษได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษาท่ีเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ 
                   7. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
                   8. หน่วยงานทุกระดับ มีงานวิจัยท่ีสามารถนำผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา 

ค่านิยม  5 G 
Good Moral   : คุณธรรมที่ดี 

                  Good Wisdom                   : ปัญญาด ี
Good Service Mind  : ใจบริการที่ดี 

                  Good Co-operation         : ความร่วมมือที่ดี 
                  Good Organization         : องค์กรที่ดี 
 

    คำขวัญประจำองค์กร 
“งานได้ผล คนสำราญ องค์กรสำเร็จ” 
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Work Success  
Happiness to all person  
Organization Complete 

 

นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
               เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้ เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานทุกคน  มีพัฒนาการเต็มศักยภาพ มีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
                กลยุทธ์ 
                   1.เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
                  2.ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
                  3.ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนกลุ่มด้อยโอกาสได้รับการบริการด้านการศึกษา
ขั้นพื้นฐานท่ีมีคุณภาพและเหมาะสมตรงตามศักยภาพของผู้เรียน 
 

นโยบายที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
                เป้าประสงค์ท่ี 2  ผู้เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ มีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
                เป้าประสงค์ที่ 3 ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพ ในแต่ละช่วงวัย
อย่างมีคุณภาพมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
                เป้าประสงค์ที่ 4 ผู้ เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษมีพัฒนาการตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล ท้ังด้านที่มีพัฒนาการปกติ และด้านที่มีความบกพร่องหรือความ
แตกต่างทางการเรียนรู้หรือการอาชีพ การดำเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพ  
                เป้าประสงค์ที่ 5   ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย
และรู้จักป้องกันตนเอง จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
                กลยุทธ์ 
                 1.เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการ
ปรับปรุงหลักสูตรการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม 
                  2.พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 
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                3.ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) 
                   4 .พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต สุขภาวะที่ดีสามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
 
นโยบายที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
                เป้าประสงค์ที่ 6 ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีสมรรถนะตรงตาม  
สายงาน และมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ 
                กลยุทธ์ 
 1.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ ในรูปแบบ ที่หลากหลาย 
 2.พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
นโยบายที่ 4 สรา้งโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  มีมาตรฐาน และลด
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
               เป้าประสงค์ที่ 4 สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคน เข้าถึงบริการทางการ
เรียนรู้ ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน และ ลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา 
               กลยุทธ์ 

1.สร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
2.ลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 

นโยบายที่ 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
                   เป้าประสงค์ที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเน้นการทำงานแบบบูรณา
การ  มีเครือข่ายการบริหารจัดการ  บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัด
การศึกษา กระจายอำนาจและความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา 

      เป้าประสงค์ที่ 7 พื้นที่พิเศษได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนา
รูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ 

      เป้าประสงค์ที่ 8 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 



๑๓ 

 

                   เป้าประสงค์ที่ 9  
หน่วยงานทุกระดับ มีงานวิจัยทีส่ามารถ
นำผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 
                 กลยุทธ์ 

1.พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 

2. สร้างความเข้มแข็ง
ในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
 

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

          สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีผลการดำเนินงานตาม
ภารกิจที่เกิดจากกระบวนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 
3  ส่งผลต่อผู้รับบริการ สถานศึกษาและผู้เรียน ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตามผลผลิต
และผลลัพธ์ ดังนี้ 
 

            ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
โครงการ จัดแสดงผลงานและวิธปีฏิบัติท่ีดีระดับปฐมวัย (Best Practices) 
 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ดำเนินโครงการจัด
แสดงผลงานและวิธีปฏิบัติที่ดีระดบัปฐมวัย (Best Practices)  ไ ด้ รั บ ก า ร ส นั บ ส นุ น
งบประมาณ จำนวน 5,000 บาท โดยดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  Best Practice 
ระดับปฐมวัย และถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมให้กับครูปฐมวัยที่เข้าร่วมกิจกรรมได้
นำไปต่อยอดความคิดและพัฒนางานในปีต่อไป 
ส่งผลให้เด็กปฐมวัยได้มีพัฒนาท่ีดีขึ้น มีโรงเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 55 โรงเรียน ครู
ปฐมวัยเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 400 คน ท้ังนี้



๑๕ 

 

ได้พิจารณาคัดเลือกผลงานดีเด่นจากโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย และ
โครงการพัฒนาครูปฐมวัยด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย  
ผลการดำเนินงาน  
             1. ครูปฐมวัย ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3 ได้พัฒนางานในหน้าท่ีรับผิดชอบ 
             2. เด็กปฐมวัยได้รบัการพัฒนาจากการพัฒนางานของครปูฐมวัยในโรงเรียน  
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ 
  งบประมาณที่ไดร้ับไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานโครงการ 
ข้อเสนอแนะ 

 ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการดำเนินโครงการเนื่องจากผู้เข้าร่วม 
โครงการ ซึ่งมีครูปฐมวัย และโรงเรียนจำนวนมากท่ีให้ความสนใจ 
ภาพกิจกรรม 

 
             

 
 
 
 
 
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

1. โครงการรวมพลังสร้างสรรค์การแก้ไขปัญหานักเรียนที่อ่านไม่ออก     
เขียนไม่ได้ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยกับยุคไทยแลนด์ 4.0 
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้ดำเนินโครงการ
รวมพลังสร้างสรรค์การแก้ไขปัญหานักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ และยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยกับยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
การเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้สูงขึ้น พัฒนาและแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออก 
เขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง การสร้างความตระหนักให้กับผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยและ
ดำเนินงานห้องเรียนคุณภาพ การอ่านออก เขียนได้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยการดำเนินการดังนี้ 



๑๖ 

 

      1. การจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการ เพื่อวิเคราะห์
ปัญหา/สาเหตุแล้วกำหนดทางเลือกในการแก้ไขปัญหาและจัดทำข้อมูลตกลงความร่วมมือ 
(MOU)  
      2. การคัดกรองนักเรียน จัดทำข้อมูลเด็กนักเรียน ศึกษาปัญหานักเรียน
รายบุคคล และกำหนดแนวทางการพัฒนา 
 3. จัดเวทีวิชาการนำเสนอผลงานดีเด่น มอบรางวัล การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 4. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ร่วมกับโรงเรียนสร้าง
เครือข่ายพัฒนาต่อเนื่อง มีการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย การอ่านออก 
เขียนได้ และพัฒนาความสามารถด้านภาษาไทย ภายใต้โครงการห้องเรียนคุณภาพการ
นิเทศ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ โดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบดาวเจ็ดดวง โดยใช้งบประมาณในการ
สนับสนุน จำนวน  34,700   บาท  
ผลการดำเนินงาน 
ด้านนักเรียน 
 ๑. นักเรียนมีความสามารถในการอ่านออก เขียนได้ สอดคล้องตามมาตรฐานและ
ตัวช้ีวัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง 
๒๕๖๐) 
 ๒. มีความสามารถในการนำคำพื้นฐานในแต่ละระดับช้ัน มาใช้ในการอ่านแจกลูก 
สะกดคำการเขียนเชิงสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์และเขียน การอ่านเพื่อจับใจความได้
เหมาะสม 
 ๓. มีความตระหนัก และใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
 ๔. เป็นผู้ที่มีนิสัยรักการอ่าน และการเรียนรู้ 
 ๕. นักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ได้รับการแก้ไขทุกคน ด้วยกระบวนการ
ห้องเรียนคุณภาพ  
ด้านครูผู้สอน 
            ๑. ครูผู้สอน มีความตระหนักและดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการ พัฒนาและ
แก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนได้ ได้ทุกโรงเรียน จำนวน ๒๓๓ โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ 
 ๒. ครูผู้สอนภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ ทุกคน ทุกโรงเรียน มีการ
ดำเนินงานขับเคลื่อนพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ คิดเป็นร้อย
ละ ๑๐๐ 



๑๗ 

 

 ๓. ครูผู้สอน มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย 
ให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้ ได้ทุกคน จำนวน ๒๓๓  โรงเรียน 
 ๔. ครูผู้สอน สามารถแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ โดยใช้สื่อ นวัตกรรม
การเรียนการสอน และนำกระบวนการวิจัยในช้ันเรียนไปใช้ในการพัฒนา และแก้ไขปัญหา
การเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
 ๕. ครูผู้สอนมีแนวทางและดำเนินงานวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านการ
เขียน  
 ๖. ครูผู้สอน สามารถพัฒนาสื่อนวัตกรรมในการอ่าน การเขียนได้ทุกคน 
 

ด้านผู้บริหารสถานศึกษา 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความตระหนักและดำเนินงานตามกิจกรรม โครงการ  

พัฒนาและแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนได้ ได้ทุกโรงเรียน จำนวน 233 โรงเรียน   คิด
เป็นร้อยละ 100 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาสมารถนิเทศภายในโรงเรียน ในการแก้ไขปัญหาและ 
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยได้ทุกคน จำนวน 233 คน จำนวน 233 โรงเรียน 

3. ผู้บริหารสถานศึกษา ให้ความสำคัญและมุ่งมั่น มีเจตคติที่ดีในการพัฒนางาน 
วิชาการ การอ่านออก เขียนได้ เป็นลำดับแรก 

4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการห้องเรียนคุณภาพ 
 (การอ่านออกเขียนได้) 
ปัญหาอุปสรรค 
            ๑. ครูผู้สอนมีภาระงานมากในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ไม่ครอบคลุมในการ
ทำงาน ได้ครบถ้วน  
            ๒. ขาดการติดตามอย่างเป็นระบบและความต่อเนื่อง 
            ๓. ระยะเวลาในการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับรูปแบบในการพัฒนา 
ภาพกิจกรรม 
 
                                                
 
 
                               
 



๑๘ 

 

                                                                                    
2.โครงการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่  68 ปีการศึกษา 2561 -2562 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
      สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร์ เขต 3 ดำเนินโครงการงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561-2562 ใช้งบประมาณดำเนินการ 
จำนวน 500,000  บาท ดำเนินการดังนี้ 

1. ศึกษาข้อมูล ถอดบทเรียน จากผลการแข่งขันย้อนหลัง  3  ปี  เพื่อวาง 
แผนการดำเนินงานโครงการงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561  

2. กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
ศิลปหัตถกรรมฯ  และแต่งตั้งให้ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้
ออกแบบพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีใช้ในการแข่งขันฯ 

3 .ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 
68  ปีการศึกษา 2561 

      4.จัดทำโลโก้งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 68  ปีการศึกษา 2561  
      5.จัดเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันงามมหกรรมความสามารถทาง 

ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ในเรื่อง
เกณฑ์การแข่งขัน รูปแบบการแข่งขัน และการกรอกข้อมูล 

6.จัดแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ 
เทคโนโลยีของนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่  วันที่ 5-6 ตุลาคม 
2561  ณ  14 สนามแข่งขัน  และ แข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันท่ี 
6-8 ตุลาคม 2561  ณ จังหวัดบุรีรัมย์  

      7. แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ โรงเรียนที่ 
เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เพื่อเข้าแข่งใน
ระดับภาค และ ระดับชาติต่อไป 

      8.  สรุปผลการแข่งขัน  ถอดบทเรียนจากการรายงานผลการดำเนินงาน 
โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อสังเคราะห์ข้อมูล นำผลไป
ใช้ในการดำเนินการในปีต่อไป   
ผลการดำเนินงาน 
      เชิงปริมาณ                                                       



๑๙ 

 

           1.ผู้บริหารเข้ากิจกรรมในฐานะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  จำนวน    187  คน   
     2.รองผู้อำนวยการโรงเรียน ท่ีเป็นคณะกรรมการตัดสิน       จำนวน      23  คน 
    3.ข้าราชการครูที่เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  จำนวน       1,012  คน  
    4. ข้าราชการครูผู้ฝึกซ้อม                                     จำนวน       4,442 คน  
    5. นักเรียน ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม                                จำนวน      6,656  คน 
                                              รวม                     จำนวน    12,320  คน 
    6. กิจกรรมที่นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน                         จำนวน    253 รายการ 

          7. รางวัลเหรียญทอง  ชนะเลิศ   จำนวน  253  รายการ   จำนวน  107  
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 42.29  ที่เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ 
เขต 3 เข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ) ณ จังหวัดบุรีรัมย์    ใน
วันท่ี 6 - 8 ธันวาคม  2561 นักเรียนจำนวน 830 คน  ครู จำนวน 548  คน   
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

     1.สถานท่ีแข่งขันมีหลายแห่ง และอยู่ห่างไกลกัน  ทำให้การเดินทางของนักเรียน 
และครผูู้ควบคมุไม่สะดวกในการเดินทาง   
     2.กรรมการตัดสินในบางกิจกรรมยังไม่มีความแม่นยำในเกณฑ์การตัดสิน  และ
ขาดประสบการณ ์

             3. งบประมาณที่ใช้ในกิจกรรมพิธีเปิดไม่คุ้มทุน  
             4. การประสานงาน การประชาสัมพันธ์ มีน้อย ทำให้เกิดอุปสรรคในการจัดการ
แข่งขันในบางกิจกรรมบางรายการ 
ระดับชาติ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  
             1.ระยะเวลาในการฝึกซ้อมนักเรียนมีน้อย    
             2.ครูผู้ฝึกซ้อมในบางกิจกรรมยังไม่มีความรู้ และทักษะความชำนาญใน 
กิจกรรม  
              3.เกณฑ์การแข่งขันในระดับชาติในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงเกิน
ความสามารถของนักเรียนที่จะทำได้ ควรปรับลดเกณฑ์  หรือ มีการพัฒนาส่งเสริมให้ครูมี
ทักษะในการฝึกซ้อมนักเรียนให้มากข้ึน  

  4.สนามการแข่งขันอยู่ไกลกันมาก โรงเรียนต้องเพิ่มค่าใช้ในการเดินทาง ค่าท่ีพัก  
ข้อเสนอแนะระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  



๒๐ 

 

              1.สถานท่ีแข่งขันอยู่ในพ้ืนท่ีเดียวกัน หรือระยะทาง ไม่ควรเกิน 10  ก.ม.  
              2.ควรมีการจัดกิจกรรมหลายวัน เพื่อให้โรงเรียนขนาดเล็กที่มีบุคลากรน้อย 
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้หลาย ๆ กิจกรรม   
      3. กรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ควรแต่งตั้งไม่เกิน 3 คน  เพื่อประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 
      4.  กรรมการตัดสินต้องศึกษาเกณฑ์ให้ชัดเจน เพื่อความบริสุทธ์ิ ยุติธรรม  
 

ภาพกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.โครงการ  เสริมสร้างสุขภาวะทางกายและจิตสังคม สพป.สุรินทร์ เขต ๓  กิจกรรมปั่น
เพ่ือสุขภาพและศึกษาดูงานแหล่งวัฒนธรรมหมู่บ้านนวัตวิถีในพ้ืนที่อำเภอกาบเชิง 
จังหวัดสุรินทร์ 
 

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้ดำเนินโครงการ
เสริมสร้างสุขภาวะทางกายและจิตสังคม กิจกรรมปั่นเพื่อสุขภาพและศึกษาดูงานแหล่ง
วัฒนธรรมหมู่บ้านวัตวิถีในพื้นที่อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ได้รับงบประมาณสนับสนุน
โครงการครั้งนี้ จำนวน 6,830 บาท เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาวะทางกายและจิตให้แก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อสุขภาพและการศึกษา
ดูงานแหล่งวัฒนธรรมหมู่บ้านนวัตวิถีในพื้นที่อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมครั้งนี้ จำนวน  12 คน  
 



๒๑ 

 

 
 
 
ผลการดำเนินงาน 
 

              ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นอยู่ของ
หมู่บ้านนวัตวิถีในพื้นที่อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งและ
สุขภาพจิตที่เข้มแข็ง 
 

4.โครงการ เสริมสร้างสุขภาวะทางกายและจิตสังคม สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 
 

ผลการดำเนินงาน   
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์   เขต 3 

ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างสุขภาวะทางกาย
และจิตสังคมโดยการร่วมกิจกรรมจัดแข่งขัน
กีฬานักเรียน “สพฐ.เกมส์” 2561 (ครั้งที่ 1) 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีโรงเรียนใน
สังกัดเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 14 โรงเรียน 
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ

ด้านกีฬา และมีการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม  ป้องกันเยาวชนให้
ห่างไกลจากยาเสพติด และพัฒนาความสามารถด้านกีฬาสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพ   
นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ได้เป็นตัวแทน
เข้าร่วมแข่งขันระดับภาค และระดับประเทศ มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาได้และเป็นกลไก
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจ รักและเห็น
คุณค่าในตนเอง ได้รับงบประมาณ ในการดำเนิน
โครงการ จำนวน
เ งิ น ทั้ ง สิ้ น 
41,000  บาท 



๒๒ 

 

 

 

 
 
 
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
1.โครงการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดภารกิจ
และพ้ืนที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบออนไลน์ (TEPE Online) ให้เกิดประสิทธิภาพ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้ดำเนินโครงการ
ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดภารกิจและพื้นที่
ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบออนไลน์  (TEPE Online) ปี งบประมาณ 2562 ใช้
งบประมาณในการดำเนินโครงการ จำนวน 50,000  บาท ดำเนินการดังนี้ 

   1. สำรวจความต้องการในการพัฒนาด้านการเรียนการสอน 
   2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและจัดประชุมคณะดำเนินงาน  
   3. จัดฝึกอบรมปฏิบัติการให้เกิดทักษะการสอนแบบบูรณาการ 
   4. ประเมินผลโครงการและการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ 
   5. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้มครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู มีผู้เข้ารับการพัฒนา จำนวน 100 คน 
ผ่านการพัฒนาจำนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 94  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ผ่านการพัฒนาเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถนำ
ความรู้ดังกล่าวไปพัฒนางานและองค์กร ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใน
สังกัดสูงขึ้น 
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ 
               1.การจัดการบริหารเวลามีจำกัด 
      2.กระบวนการ ขั้นตอนการการเรียนมีความซับซ้อน 



๒๓ 

 

ข้อเสนอแนะ 
                ควรลดขั้นตอนการตรวจสอบ เพ่ือให้การพัฒนาในส่วนหลักสูตรอื่นได้เร็วขึ้น 
 

 
 

 
2. โครงการสร้างเสริมคุณธรรม นำพุทธวจนสู่โรงเรียนและชุมชน 
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ดำเนินโครงการสร้าง
เสริมคุณธรรม นำพุทธวจนสู่โรงเรียนและชุมชน เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ศีลธรรมอัน
ดีงามตามหลักคำสอนพุทธวจน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นแบบอย่างที่ดีงามของสังคม 
มีผู้ เข้ าร่วมกิ จกรรมประกอบด้วย ผู้บริหาร
สถานศึกษา บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 หัวหน้า
ส่วนราชการ บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขใน
พื้นที่อำเภอปราสาท อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ
ประชาชนที่สนใจ รวมทั้งสิ้น จำนวน 618 คน 
ได้รับงบประมาณสนับสนุน จำนวน  12,500 
บาท  
ผลการดำเนินงาน 
       ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจที่ได้เข้าร่วมโครงการ มี
คุณธรรมจริยธรรม ศีลธรรมอันดีงามตามหลักคำสอนพุทธวจน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
เป็นแบบอย่างท่ีดีงามของสังคม 
ภาพกิจกรรม 
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นโยบายที่ 4 ด้านโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและลด
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาเข้ารับการประเมินเพ่ือรับรางวัล
พระราชทานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2561 
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 ดำเนินโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2561 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาในสังกัดที่ผ่าน
การประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทานในระดับเขตพื้นที่การศึกษา เข้ารับการประเมินใน
ระดับจังหวัดและระดับกลุ่มจังหวัด งบประมาณดำเนินโครงการจำนวน 50,000 บาท 
วิธีการดำเนินงาน 
    1. แจ้งประกาศ หลักเกณฑ์ การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับ
รางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 ให้โรงเรียนใน
สังกัด ทราบ และส่งขอรับการประเมินฯ   
               2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการฯ ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
               3. ประชุมคณะกรรมการออกประเมินฯ 
               4. จัดทำปฏิทินการออกประเมินและแจ้งโรงเรียนทราบเพื่อเตรียมการ 
               5. คณะกรรมการออกประเมินฯ ตามปฏิทิน 
               6. ประชุมสรุปผลการประเมินฯ และส่งผลการประเมินให้ สพป.ที่เป็นศูนย์
ประสานงานการคัดเลือกฯระดับจังหวัด 
               7. ส่งโครงการขอรับการสนับสนุนสถานศึกษาเพื่อรับการประเมินระดับจังหวัด
และระดับกลุ่มจังหวัด 
               8. แจ้งโรงเรียนเตรียมความพร้อมการประเมินระดับจังหวัดและระดับกลุ่ม
จังหวัด และรายงานผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 
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               จากการดำเนินโครงการดังกล่าวนักเรียนได้รบัการปลูกฝงัคุณธรรม จริยธรรม มี
ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการนี้ 
มีสถานศึกษาในสังกัดที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 1 
โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นรางวัลที่
ทรงคุณค่าสูงสุด เป็นเกียรติประวัติที่น่ายกย่อง เป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งสถานศึกษาต้อง
ตระหนักถึงรางวัลอันทรงเกียรติและดำรงไว้ให้ยั่งยืนตลอดไป 
 

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ 
                สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดปฏิทินการประเมิน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาก่อนสิ้น
ปีงบประมาณ ภาระงานมีปริมาณมาก ซึ่งมีความยากลำบากในการสรรหาคณะกรรมการ
ออกประเมิน  
ข้อเสนอแนะ 
                สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรออกปฏิทินการประเมิน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ไม่ควรตรงกับช่วงสิ้นปีงบประมาณ 
 
ภาพกิจกรรม 
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นโยบายที ่5 ด้านเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
1.โครงการ บริหารจัดการงบประมาณตามความจำเป็นพื้นฐาน    

   งบประมาณที่ได้รับสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3,420,000 บาท 
 
 

ที ่

 

รายการ/ประเภท
รายจ่าย 

 

จำนวน
งบประมาณ 

เบิกจ่าย
ค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสด/ุ
สาธารณูปโภค 

 

หมายเหต ุ

1 ค่าวัสดสุำนักงาน/
จ้างทำของ 

700,000 1,410,024.29 
 

2 ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ ์ 0 544,324.67  

3 ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 120,000 117,155  

4 ค่าสาธารณูปโภค 900,000 759,247.25  

5 ค่าจ้างบุคลากร 1,300,000 1,285,072.00  

6 ค่าใช้จ่ายไปราชการ 400,000 647,936.50  

รวมเงินท้ังสิ้น 3,420,000 4,763,759.71  

 

 ผลการดำเนินการ 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ดำเนินการเบิกจ่าย
ตามโครงการบริหารจัดการงบประมาณตามความจำเป็นพ้ืนฐาน  จำนวน 4,763,759.71 
บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบเก้าบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)  การใช้
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งบประมาณมากเกินกว่าที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ได้ขอเปลี่ยนแปลงจากงบประมาณเหลือจ่ายงบลงทุน 
และขออนุมัติใช้จ่ายจากงบดำเนินงานที่ เหลือจ่ายจากโครงการที่ดำเนินการบรรลุ
วัตถุประสงค์แล้ว สามารถสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาของหน่วยงานในสังกัดได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ การเบิกจ่ายเงินได้ถูกต้อง ทันเวลา และเป็นไปตามวัตถุประสงค์   

2.โครงการ ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ผอ.กลุ่ม/หน่วย และ
ศึกษานิเทศก ์
 

              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จัดประชุมสัมมนา
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและศึกษานิเทศก์ มี
ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน  300 คน ประกอบไปด้วย ผู้บริหารการศึกษา จำนวน 5 คน 
ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 233 คน ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย จำนวน 10 คน 
ศึกษานิเทศก์ 15 คน  ครูใหญ่ โรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดน จำนวน 7 คน และผู้เกี่ยวข้อง 
จำนวน 20 คน 
วัตถุประสงค์  
   1.เพื่อให้ผู้เข้าประชุมสัมมนามีความรู้ 
ความเข้าใจในนโยบายและภารกิจและสามารถนำไป
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2.การปฏิบัติงานทุกฝ่ายมีความรวดเร็ว เกิดข้อผิดพลาดน้อยลงและมั่นใจในการ
ปฏิบัติงาน 
   3.เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ยกย่อย ช่ืนชม เชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่น เพื่อสร้าง
แรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน 
   4.เพื่อให้ผู้เข้าประชุมสัมมนามีความเข้าใจในการจัดการศึกษา โดยยึดหลัก
คุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์สันติวิธีประชาธิปไตย การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาการสร้างความเข้มแข็งของเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาและอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง  
ผลการดำเนินการ 
                ผู้เข้าประชุมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและภารกิจ และสามารถ
นำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งผลให้การปฏิบัติงานทุกฝ่ายมีความรวดเร็ว         
เกิดข้อผิดพลาดน้อยลงและมั่นใจในการปฏิบัติงาน 
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3.โครงการ พัฒนาศักยภาพรอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากร
ทางการศึกษา 
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้ดำเนินโครงการ
พัฒนาศักยภาพรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  
โดยการจัดประชุมบุคลากร รวมถึงลูกจ้างประจำ ลูกจ้างช่ัวคราว จำนวนท้ังสิ้น 74 คน เพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และสร้างความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง  
 ผลการดำเนินการ 
                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  มีองค์กรที่มีความ
เข้มแข็ง  บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เกิดความ
รักความสามัคคีในองค์กร และบุคลากรสามารถนำความรู้ไปขยายผลและปฏิบัติงานได้จริง  
ส่งผลให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
               

รูปภาพกิจกรรม 
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4.โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ และการให้บริการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้ดำเนินการโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ และการให้บริการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา เพื่อปรับปรุงบริบทภายในอาคาร สถานที่และบริเวณรอบอาคารสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรและผู้มาติดต่อราชการ รวมถึงให้
เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์  เขต 3 กรณีจำเป็น
เร่งด่วนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด งบประมาณในการดำเนินโครงการ จำนวน 100,000 
บาท ได้ดำเนินการตามวิธีการ ดังนี้ 
              1. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อประชุมวิเคราะห์ความจำเป็นในการใช้จ่าย
งบประมาณ 
              2. ดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ 
เขต ๓ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 
              3. ติดตามประเมินผลและรายงานผล 
ผลการดำเนินงาน 
            บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มี การ
บริหารจัดการได้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการรับบริการ  
ปัญหาอุปสรรค 
                1.บุคลากรควรมีจิตสำนึกในการช่วยกันรักษาความสะอาดและช่วยกันดูแล
บริบทอาคารสถานท่ี  

    2.งบประมาณมีจำนวนจำกดั ส่งผลใหส้ำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ขาด 
วัสดุ อุปกรณ์ทีจ่ำเป็นหลายอย่างในการปฏิบัติงาน 
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5.โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม เทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสตร์ กษัตริย์และวันสำคัญ 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้ดำเนินโครงการนี้ขึ้น
เพื่อปลูกฝัง ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสตร์ กษัตริย์และวัน
สำคัญของไทย และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี แสดงออกถึงความรัก  ความผูกพัน การร่วม
กิจกรรมวันสำคัญระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานราชการต่าง ๆ งบประมาณที่ใช้ 
จำนวน 100,000 บาท 
วิธีการดำเนินงาน 

 1.จัดทำแผนการดำเนินโครงการตาม
ปฏิทินการดำเนินงาน 

 2 .ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ
ผู้เกี่ยวข้อง 

 3.ดำเนินงานตามโครงการ 
 4.สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ 

ผลการดำเนินงาน 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 และผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ความรัก
เทิดทูนต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และร่วมกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ ส่งผล
ให้องค์กรเข้มแข็ง มีความรัก ความสามัคคีกันในองค์กร 
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6.โครงการ การประชุมเชิงปฏิบติัการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ       
พ.ศ.2562 
                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3 ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นคณะกรรมการ
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้
วิเคราะห์และจัดทำโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ จัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นและจัดทำแผนปฏิบัติ
การประจำปี  ณ โรงแรมอารยารีสอร์ทโขงเจียมริเวอร์ไซด์      
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี  สรุปและจัดทำเอกสารแผนปฏิบัติ
การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ รายงานผลการ
ดำเนินงาน งบประมาณที่ใช้ จำนวน 150,000 บาท 
ผลการดำเนินงาน 
           สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓  มีเครื่องมือในการ
บริหารจัดการงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562 อย่างมีคุณภาพ มีกระบวนการพัฒนา   
การวางแผนการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน บริหารจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับความ
ต้องการของพื้นที่และนโยบายของหน่วยเหนืออย่างมีประสิทธิภาพ  สถานศึกษาในสังกัด ได้
ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผล
ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในทุกระดับ 
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ 
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      การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีนั้น  มีระยะเวลาจำกัดต้องเร่งจัดทำเพื่อให้
ทันต่อการใช้บริหารจัดการของหน่วยงาน  ต้องรับฟังข้อเสนอจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ร่วม
จั ด ท ำแ ผ น ป ฏิ บั ติ ก ารป ระจ ำปี         
จึงจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการ
ดำเนินโครงการเป็นจำนวนมาก  ซึ่ง
งบประมาณค่อนข้างจำกัด 
ข้อเสนอแนะ 
       ควรกำหนดช่วงเวลา
การป ระ ชุมตาม โค รงการจั ดท ำ
แผนปฏิบัติการประจำปีล่วงหน้า ในช่วง
เดือน กันยายน ของทุกปี  และลดจำนวน
คณะทำงาน เพื่อให้สามารถจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม/โครงการอื่นๆ ได้ 
7.โครงการ การติดตาม ประเมินผล และรายงานตามนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น 
  การติดตามประเมินผลและรายงานผล มีจุดมุ่งหมายเพื่อติดตามผลการ 
ดำเนินงานตามกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้เป็นไปตาม 
นโยบายของรัฐบาลในการควบคุมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวมขององค์กรเพื่อให้ 
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ใช้เงินงบประมาณดำเนินโครงการ จำนวน 20,000 บาท  
มีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1. จัดทำแผนการดำเนินโครงการติดตาม ประเมินผลและรายงานตามปฏิทินที ่
กำหนด 

2. จัดทำคู่มือแบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาเพื่อสร้างความ 
เข้าใจในการปฏิบัติงานให้กับผู้เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบตัวช้ีวัด จำนวน 2 ครั้ง ๆ ละ 50 เล่ม  
            3. ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบตามตัวช้ีวัด และผู้เกี่ยวข้อง 

4. ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลตามแบบท่ีกำหนดจากผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด  
5. สรุปผลการดำเนินโครงการ 

ผลการดำเนินงาน 
    

 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3 มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการดำเนินงาน
ต าม น โย บ ายของรั ฐบ าล  ก ลยุ ท ธ์ ข อ งส ำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นไปตามจุดเน้น 
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และเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2562 สามารถนำข้อมูลใช้ในการวางแผนการ
บริหารจัดการ การปรับเปลี่ยนทิศทางการจัดการศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
              2.หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง หรือสถานศึกษาสามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็น
แนวทางในการพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและสนับสนุนส่งเสริม การ
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพต่อไป 

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ 
ส่วนกลางจัดสรรงบประมาณน้อยเกินไป ไม่สมดุลกับกิจกรรม/โครงการที่ต้อง

ดำเนินการเพื่อให้สอดรับกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
  

8.โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสรุินทร์ เขต 3 ได้ดำเนินการเกี่ยวกับ

การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสำนักงานและสถานศึกษา
ในสังกัด เพื่อให้สอดคล้องและรองรับกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จึงได้มีโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและดิจิตัลเพื่อการศึกษาในการดำเนินการ
ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจุดเน้นตามยุทธศาสตร์และกิจกรรมเพื่อเดินไปสู่
เป้าหมายที่วางไว ้ใช้งบประมาณ  จำนวน 10,000  บาท 
วิธีการดำเนินงาน 

 ตรวจสอบซ่อมบำรุงอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้ใช้งานได้ 
ตลอดเวลา 

 พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ให้รองรับกับระบบสารสนเทศท่ีติดตั้งเพิ่มเติม 
 ประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลให้กับครูและบุคลากร 
 ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์รองรับอุบัติเหตุอุปกรณ์เสียหาย 1 ครั้ง 
 ติดตั้งระบบสารสนเทศเพิ่มเติมและวาง

ลิงค์เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ จำนวน 3  
ระบบ ได้แก่ ระบบข้อมูล Big data, ระบบเกียรติบัตร
ออนไลน์ และระบบเลื่อนขั้นเงินเดือนออนไลน์ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้าน 
ICT  ตามโครงการของรัฐบาล  
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แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ออฟไลน์   
ผลการดำเนินงาน 

ระบบเครือข่ายสามารถให้บริการตามมาตรฐานที่เคยปฏิบัติได้อย่างเป็นปกติและ
ในส่วนของระบบสารสนเทศมีระบบใช้งานและบริการเพิ่มจากเดิม 3 ระบบส่งผลให้
บุคลากรมีความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ 

1. มีข้อจำกัดด้านงบประมาณอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาทำให้การบำรุงรักษา 
อุปกรณ์ต้องดำเนินการในส่วนท่ีให้ใช้งานได้ก่อนแต่ยังไม่เต็มประสิทธิภาพ 

2. บุคลากรด้าน ICT ในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีรับผิดชอบโดยตรงมี 
จำนวนจำกัดจึงขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานในบางเรื่อง 
 
9.โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุในระดับโรงเรียน 

  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยกลุ่มบริหารงาน 
การเงินและสินทรัพย์ มีหน้าที่กำกับ เร่งรัด ติดตาม และให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติด้านงบประมาณของโรงเรียน  จึงได้ตระหนักและเห็น
ความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุของโรงเรียนในสังกัด โดยการ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูผูส้อนที่ปฏิบตัิหน้าที่เจา้หน้าท่ีพัสดุระดับโรงเรียน จำนวน  155 
โรงเรียน มีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น  290 คน โดยใช้งบประมาณ จำนวนท้ังสิ้น 60,750 บาท 
ผลการดำเนินการ 
              1. ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่พัสดุระดับโรงเรียน บุคลากรกลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์ เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น  290 คน มีความรู้ความเข้าใจ
สามารถปฏิบัติงานพัสดุในสถานศึกษา จำนวน 155 โรงเรียน ได้ถูกต้อง  ก่อหนี้ผูกพัน
ทันเวลาภายในไตรมาสที่ 1 (31 ธันวาคม 2561)  
   2. การปฏิบัติงานงบรายจ่ายลงทุน ระดับโรงเรียนจำนวน 155 โรงเรียนถูกต้อง
ตามระเบียบ กฎหมาย สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันในไตรมาสที่ 1 (31 ธันวาคม 2561 ) 
เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2562 
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10.โครงการพัฒนาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนที่ปฏิบัติงานใน
โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ดำเนินโครงการ
พัฒนาลูกจ้างช่ัวคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน  จำนวน 
233 คน เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีในสถานศึกษา ทำให้โรงเรียน
สามารถจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น โดยใช้เงิน
งบประมาณ  19,352  บาท  มีวิธีการดำเนินการดังนี้ 

    1.ประชุมหารือวางแผนและแนวทางการดำเนินงาน 
    2.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 
    3.ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 
    4.สำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนา 
    5.ประชุมอบรมพัฒนา 
    6.ประเมินผลโครงการ 
    7. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
               สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้บุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าท่ีในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ 

  1.ขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย สำหรับรองรับการใช้งาน เช่น  



๓๖ 

 

คอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์  (Printer) เครื่อง Scanner ระบบเครือข่ายอิน เตอร์ เน็ต         
และอินทราเน็ต ทำให้งานประสบผลสำเร็จไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้   

  2.งบประมาณ ที่ขออนุมัติไว้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ  
ข้อเสนอแนะ 

  หน่วยงานควรให้การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้ารับการฝึกอบรม 
หลักสูตรที่ตนเองปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และต้องมีการประเมินติดตามผล หรือนำมาเป็น
ส่วนหน่ึงของการพิจารณาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรด้วย 

 
 
 

 
 
11.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
    สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้ดำเนินการประชุม
เชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีผู้เข้าร่วม
ประชุม ได้แก่ประธานและเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนในสังกัด 
จำนวน 233 โรงเรียน  จำนวนผู้ เข้าร่วมประชุม 466 คน เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้
คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้และปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกำหนด สามารถกำกับ 
ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย  
ใช้งบประมาณ จำนวน 83,700  บาท 
ผลการดำเนินงาน 
    1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามระเบียบกำหนด สามารถกำกับ ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
     2. ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ 
                มีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการสถานศึกษาหลายครั้ง ทำให้การปฏิบัติ
หน้าท่ีได้ไม่ต่อเนื่อง  



๓๗ 

 

 
 
 
 
 

 
  
 
 

 12.โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกนัและปราบปราม    
การทุจริตของสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  
                เนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มี
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดจำนวนมาก ในปีงบประมาณ 2562     
จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ให้กับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน  245 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน
ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่  จำนวน 57 คน ข้าราชการครูสายผู้สอนที่บรรจุใหม่ 
จำนวน 188 คน รวม 245 คน  มีผู้เข้ารับการอบรมคิดเป็นร้อยละ 97.95 งบประมาณที่
ใช้ จำนวน 50,000  บาท  
ผลการดำเนินงาน 
                ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ด้าน 1.) มาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ 2.) มาตรการป้องกันภัยของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 3.) วินัยและการรักษาวินัย 4.) กฎหมายปกครอง ผู้เข้าอบรม
สามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าท่ีได้ถูกต้องและเหมาะสม 
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ 



๓๘ 

 

                  1. ระยะเวลาในการจัดอบรม
ที่จำกัด  
                  2. งบประมาณไม่เพียงพอต่อ
การจัดอบรม 
ข้อเสนอแนะ     

1. จัดสรรงบประมาณให้ 
เหมาะสมกับการจัดอบรม            

2. ควรเพิ่มระยะเวลาใน 
การจัดอบรม                                                                                                           

3.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกโรงเรียน ควรไดร้ับการ 
อบรมอย่างทั่วถึง เพื่อลดคดี/เรื่องร้องเรียนให้
น้อยลงไป 

 
 

 13.โครงการ  แผนการตรวจสอบภายใน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้ดำเนินโครงการ
ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยใช้เงินงบประมาณ 
จำนวน 54,712 บาท  ดำเนินการดังนี้      
               1.) ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  จำนวน 3 ประเด็น ได้แก่ 
1.) ตรวจสอบการเงินบัญชีและรายงานทางการเงินในระบบ GFMIS 2.) ใบสำคัญและ
หลักฐานการจ่าย 3.) การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน         
                2.) ตรวจสอบภายในสถานศึกษา จำนวน 40 แห่ง จำนวน 2 ประเด็น ได้แก่ 
1.) การเงิน การบัญชี  2.) โครงการอาหารกลางวัน       
                3.) ติดตามผลการตรวจสอบภายในสถานศึกษาต่อเนื่องจากประจำปี
งบประมาณ  2561 จำนวน 40 แห่ง   
ผลการดำเนินงาน  
                 1.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการปฏิบัติงานระบบ GFMIS และเงิน   
ทดรองราชการที่มีประสิทธิภาพ  มีระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน ใบสำคัญและ



๓๙ 

 

หลักฐานการจ่ายมีความครบถ้วน ถูกต้อง และเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ 
หนังสือสั่งการที่กำหนด 
          2.) สถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น 
ปฏิบัติงานด้านการเงิน และการบัญชี ได้ถูกต้อง ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น และเป็นไปตามระเบยีบ 
ข้อกำหนดของทางราชการ 
      3.) กรณีติดตามผลการตรวจสอบ ช่วยให้สถานศึกษาปฏิบัติงานเป็นปัจจุบัน 
และถูกต้องมากยิ่งข้ึน 

 
 

 

 

 

 
ส่วนที่ 4 

 
สรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ/ปัญหา/อุปสรรค 

 
 
 

ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ITA) 

 
     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้บูรณาความร่วมมือกับ
สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พัฒนาระบบ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็น
ธรรมในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มุ่งเน้นสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตเพื่อยกระดับ
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันการทุจริต
ทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  น้ี สำนักงานคณะกรรมการ



๔๐ 

 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ จำนวน 225 เขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุรินทร์ เขต 3 ได้ผลคะแนนการประเมิน  ลำดับที่ 85 คะแนน 87.79  ระดับ A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้ดำเนินการ
พัฒนานักเรียนทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในระดับปฐมวัย
ได้เสริมสร้างและประเมินพัฒนาการของนักเรียนทั้ง 4 ด้าน ระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาได้พัฒนานักเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนและซ่ อม เสริม ผู้ เรี ยนด้ วยวิธี ก ารที่
หลากหลายและได้จัดให้มีการทดสอบและประเมิน
คุณภาพนักเรียนประกอบด้วยการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 การ
ประเมินคุณภาพนักเรียนระดับชาติ (NT) ในช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ดังน้ี 

ผลการพัฒนานักเรียนปฐมวัย ปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562)  



๔๑ 

 

      นักเรียนปฐมวัยในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ 
เขต 3 (อนุบาล 3) มีจำนวนทั้งสิ้น 5,831 คน มีผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
ในภาพรวมอยู่ในระดับ 3 โดยแยกเป็นรายด้าน ดังนี้  ด้านร่างกาย คิดเป็นร้อยละ 96.07  
ด้านอารมณ์และจิตใจ คิดเป็นร้อยละ  96.33 ด้านสังคม คิดเป็นร้อยละ 96.13 และด้าน
สติปัญญา คิดเป็นร้อยละ  92.64 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการทดสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET , NT) 
ปีการศึกษา 2561 

 
        ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

     ปีการศึกษา 2561  (แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้) 
 

 
ผลการประเมิน 

จำนวน 
นักเรียนเข้า

สอบ 

                       ค่าเฉลี่ยรายวิชาร้อยละ 
 ภาษาไทย คณิตฯ วิทย์ฯ อังกฤษ 

ระดับประเทศ    701,484    90.55   37.50    39.93    39.24 

ระดับ สพฐ.    443,839    54.61   35.65    38.83    35.47 

ระดับจังหวดั     12,687    58.08   39.62    40.94    37.38 



๔๒ 

 

ระดับเขตพ้ืนที่     4,647    55.11   35.18    39.18    32.65 

ร้อยละของ
คะแนนท่ีได ้

    65.03   21.65    17.41      9.08 

     ตารางแสดงความก้าวหน้าผลการทดสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ 6                   
ปีการศึกษา 2559–2561 

   
 
รายวิชา 

     
คะแนนค่าเฉลี่ย สพป.สร. 3 

ปีการศึกษา 

ความก้าวหน้า 
ปีการศึกษา 

 2560-2561 

2559 2560 2561  
1.ภาษาไทย 51.68 44.24 55.11 10.87 

2.คณิตศาสตร์ 36.46 33.98 35.18 1.20 

3.วิทยาศาสตร์ 39.57 38.11 39.18 1.07 

4.ภาษาอังกฤษ 28.49 30.03 32.65 2.62 

รวมเฉลี่ย 39.05 36.59 40.53 +3.94  
กราฟแสดงความก้าวหน้าผลการทดสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6          

ปีการศึกษา 2559–2561                      
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๔๓ 

 

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่  6           
ปีการศึกษา 2561 ระดับประเทศ และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ - 
เขต 3 
 

   รายวิชา 

เปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยเขตพื้นท่ี กับ 
สพฐ.ปีการศึกษา 2561 

เปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยเขตพื้นท่ี กับ
ประเทศ ปีการศึกษา 2561 

สพฐ เขตพื้นท่ี -/+ ประเทศ เขตพื้นท่ี -/+ 

1.ภาษาไทย 54.61 55.11 0.50- 55.90 55.11    0.79- 

2.คณิตศาสตร ์ 35.65 35.18 0.47- 37.50 35.18    2.32- 

3.วิทยาศาสตร ์ 38.83 39.18 0.35+ 39.93 39.18    0.75- 

4.ภาษาอังกฤษ 35.47 32.65 2.82- 39.24 32.65    6.59- 

  รวมเฉลี่ย 41.14 40.53 0.61- 43.14 40.53    2.61- 

 
 



๔๔ 

 

กราฟเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 6              
ปีการศึกษา 2561 ระดับประเทศ และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา                    

 
 

       1.วิชาภาษาไทย พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ได้คะแนนเฉลีย่ร้อยละ 55.11  อยู่ในกลุ่มดี  มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลีย่ของ 
สพฐ. อยู่ในลำดับท่ี 95 จาก 183 เขต ท่ัวประเทศ และมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่า       
ปีการศึกษา 2560 สูงกว่า 
ค่าเป้าหมายที่กำหนด 
(44.24 )  
         2.วิชาคณิตศาสตร์ 
พบว่าผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน(O-NET)ได้คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ35.18อยู่ในกลุม่
พอใช้มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า
คะแนนเฉลีย่ของสพฐ.อยู่ใน
ลำดับที1่05 จาก 183 เขตทั่วประเทศและมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสงูกว่าปีการศึกษา 
2560 (33.98) แต่ต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด (36.98) 
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               3.วิชาวิทยาศาสตร์พบว่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 39.18 อยู่ในกลุ่มดี มีคา่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ของ สพฐ. อยู่ในลำดับท่ี 83 จาก 183 เขตทั่วประเทศ และมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่า  
ปีการศึกษา 2560 (33.98) แตต่่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด (36.98) 
               4.วิชาภาษาอังกฤษพบว่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 32.65 อยู่ในกลุ่มพอใช้มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยของ สพฐ. อยู่ในลำดับที่ 141 จาก 183 เขต ทั่วประเทศ และมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
สูงกว่า ปีการศึกษา 2560 (30.03) แตต่่ำกว่าค่าเปา้หมายที่กำหนด (33.03) 

      ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ  O -N E T ช้ั น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 
พบ ว่ า ใน ภ าพ รวม ระดั บ เขตพื้ น ที่
การศึกษา มีโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยร้อยละ
สูงกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
จำนวน 63 โรงเรียน และสูงกว่าหรือ
เท่ากับค่าเฉลี่ยระดับประเทศ และระดับ 
สพฐ. 96 โรงเรียน มีค่าเฉลี่ยร้อยละต่ำ
กว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
และระดับ สพฐ. มีจำนวนร้อยละของ

ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นขั้น
พื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2560 เพิ่มขึ้น 4  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ปัญหาอุปสรรค 
              1. โรงเรียนไม่นำผลการรายงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน
ทั้ง 5 ฉบับมาวิเคราะห์เพื่อหาจดุบกพร่องและหาแนวทางแก้ไข  
              2. โรงเรียนไม่มคีรูตรงตามวิชาเอก 4 วิชาหลัก  ได้แก่ภาษาไทย คณติศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ 
 
 
 



๔๖ 

 

 
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้) 
 
 

ผลการประเมิน 
ค่าเฉลี่ยรายวิชาร้อยละ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
 ระดับประเทศ 54.42  30.04  36.10  29.45 
 ระดับ สพฐ. 55.04  30.28  36.43  29.10 
 ระดับเขตพื้นที่ 49.90  25.58  34.45  25.91 

 

 

กราฟเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้) 
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ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559–2561 

         

รายวิชา 

ค่าเฉลี่ย สพป.สรุินทร์ เขต 3 ความก้าวหน้า 
ปีการศึกษา 

2560-2561  
2559 2560 2561 

1.ภาษาไทย 42.83 43.68 49.90 6.22 

2.คณิตศาสตร ์ 24.15 20.70 25.58 4.88 

3.วิทยาศาสตร ์ 32.55 29.79 34.45 4.66 

4.ภาษาอังกฤษ 26.91 26.67 25.91 -0.76  

รวมเฉลี่ย 31.61 30.21 33.96 +3.75  

 

กราฟเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3  ปีการศึกษา 2559–2561 



๔๘ 

 

                         

 
 
 
ผลสำเร็จของการดำเนินงาน 
ผลการทดสอบ O-NET ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ในภาพรวมระดับเขต 
พื้นที่การศึกษา พบว่า 

          1.วิชาภาษาไทย  พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 49.90 อยู่ในกลุ่มพอใช้ มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าคะแนน
เฉลี่ยของ สพฐ. อยู่ในลำดับท่ี 110 จาก 183 เขต ท่ัวประเทศ และมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
สูงกว่า ปีการศึกษา 2560 (43.68) สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด (46.68 ) 
                  2.วิชาคณิตศาสตร์ พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 25.58 อยู่ในกลุ่มพอใช้  มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าคะแนน
เฉลี่ยของ สพฐ. อยู่ในลำดับท่ี 76 จาก 183 เขต ทั่วประเทศ และมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูง
กว่า ปีการศึกษา 2560  (20.70)  สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด (23.70) 
                 3.วิชาวิทยาศาสตร์  พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 34.45  อยู่ในกลุ่มพอใช้  มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าคะแนน
เฉลี่ยของ สพฐ.  อยู่ในลำดับที่ 57 จาก 183 เขต ท่ัวประเทศ และมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
สูงกว่า ปีการศึกษา 2560  (29.79)  สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด (32.79) 
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                 4.วิชาภาษาอังกฤษ  พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ          
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 25.91 อยู่ในกลุ่มพอใช้  มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำ
กว่าคะแนนเฉลี่ยของ สพฐ.  อยู่ในลำดับท่ี 107 จาก 183 เขต ทั่วประเทศ และมีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละต่ำกว่า ปีการศึกษา 2560  (26.67)  ต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด (29.67) 
ปัญหาอุปสรรค 
                 1.โรงเรียนไม่นำผลการรายงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐานท้ัง 5 ฉบับมาวิเคราะห์เพื่อหาจุดบกพร่องและหาแนวทางแก้ไข  
                 2.การสื่อสารการสร้างความเข้าใจกับครูผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องกับการสอบ  
O-NETยังไม่ประสบผลสำเร็จ  
                 3 .โรงเรียนไม่ มี ครูตรงตามวิชาเอก  4  วิชาหลัก  ได้ แก่  ภ าษาไทย  
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
  ข้อมูลคะแนน NT นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 
 

 
ด้าน 

คะแนนเฉลีย่ร้อยละจำแนกตามระดับ 
เขตพื้นท่ี จังหวัด ศึกษาธ-ิ 

การภาค 
สังกัด ประเทศ 

ด้านภาษา 55.34 56.37 53.95 52.73 53.18 
ด้านคำนวณ 51.57 54.15 49.62 47.89 47.19 
ด้านเหตผุล 49.92 50.97 48.57 47.57 48.07 

 
กราฟเปรียบเทียบคะแนน NT นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 



๕๐ 

 

                               

 
 

ข้อมูลอัตราการเข้าเรียน ในปีการศึกษา 2562 
 
                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีข้อมูลประชากร
เด็กวัยเรียนที่เกิดปี พ.ศ.2555 ทั้งหมด 6,395 คน เข้าเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
จำนวน 4,571 คน เข้าเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 1,069 คน และไป
ศึกษาต่อที่อ่ืน จำนวน 755 คน เข้าเรียน  ครบ 100 % 
 

ข้อมูลการเรียนต่อของนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ประจำปีการศึกษา 2561 

 
               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีนักเรียนที่จบช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6  ในปีการศึกษา 2561  จำนวน  5,350  คน เรียนต่อทุกคน คิดเป็น
ร้อยละ 100 เรียนต่อโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาก
ที่สุด  จำนวน 4,546  คนคิดเป็นร้อยละ  84.97  รองลงมาคือ เรียนต่อโรงเรียนในสังกัด
อื่น จำนวน 2,746 คิดเป็นร้อยละ 51.32  
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แผนภูมิ แสดงการเรียนต่อของนักเรียนท่ีเรียนจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3                
ประจำปีการศึกษา 2561 

      สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร์ เขต 3 มีนักเรียนที่เรียนจบ
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 1,568  คน เรียนต่อจำนวน 1,459 คน  คิดเป็นร้อยละ 
93.04 โดยจำแนกประเภทและจำนวนนักเรียนเรียนต่อ ดังแผนภูมิ 
                

 
 
จากแผนภูมิ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเรียนต่อสายอาชีพ  จำนวน  650 คน    
คิดเป็นร้อยละ  41.45  รองลงมาคือ เรียนต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน  704  คน    
คิดเป็นร้อยละ 44.89  เรียนต่อ กศน./เทียบเท่า/สถาบันอื่น จำนวน 105  คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.69  และนักเรียนท่ีไม่ศึกษาต่อไปประกอบอาชีพ จำนวน 108  คน  คิดเป็นร้อย
ละ 6.88 
 

ข้อมูลการออกกลางคนัของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 
 
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีการดำเนินงานเพื่อป้องกันการ
ออกกลางคันของนักเรียน โดยให้ทุนสนับสุนนแก่นักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคัน การ
เร่งรัดให้โรงเรียนติดตามนักเรียนที่ออกกลางคัน การออกเยี่ยมบ้านนักเรียน  การส่งเสริม
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๕๒ 

 

การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สาธารณสุข สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อำเภอ ส่วนราชการและ  อ่ืน 
ๆ จัดทำโครงการนักจิตวิทยากับการให้คำปรึกษา เพื่อออกติดตามและให้ความช่วยเหลือ
นักเรียนท่ีประสบปัญหาด้านต่าง ๆ มีศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือนักเรียนทุกเครอืข่าย โครงการ
สร้างบ้านให้นักเรียนที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย จำนวน 7 หลัง  เป็นต้น ทำให้ในปี
การศึกษา 2561 ไม่มีนักเรียนออกกลางคันทั้งในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 
 

การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทำปีการศึกษา 2561 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3 ได้จัดการเรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมทักษะอาชีพตามพระบรมราโชบายใน
หลวงรัชกาลที่  10 การมีงานมีอาชีพ การ
บริห ารจั ดการโดยใช้พื้ นที่ เป็ นฐาน  โดย

โรงเรียนในสังกัด จำนวน 233 โรงเรียนจัดการ
เรียนการสอนสอดคล้องกับพระบรมาโชบาย 3 ด้าน 

ได้แก่ อาชีพเกษตรกรรม  ด้านบริหารจัดการและบริการ  และด้านความคิดสร้างสรรค์ ได้
บรรจุลงในหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมสาระท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 25 จัดเป็นชุมนุมให้
นักเรียนเลือกตามความสนใจ คิดเป็นร้อยละ 65 บูรณาการโครงงานอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 
15  
 
 

ผล การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 

 

สรุปผลการสังเคราะห์รายงานประจำปีของสถานศกึษา (Self Assessment Report 
:SAR) ปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

 

 
    



๕๓ 

 

               สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ได้ดำเนินการส่งเสริม
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  โดยแจ้งให้โรงเรียน
ดำเนินการ  1.) กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและค่าเป้าหมาย  2 .) จัดทำ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยมีแผนปฏิบัติการประจำปีรองรับ  3.) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ  4.) 
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 5 .) จัดให้มีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยสถานศึกษาภาคเรียนละ 1 ครั้ง  6.) จัดให้มีการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีละ 1 ครั้ง 7 .) จัดทำรายงาน
ประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และ 
8.) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยนำผลการประเมินทุกระดับไปใช้ 
 สรุปผลการสังเคราะห์รายงานประจำปีของสถานศึกษา (Self Assessment 
Report :SAR) ปีการศึกษา 2561  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์   
เขต 3 เป็นการเอกสารรายงานประจำปีของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ประกอบด้วย 3 มาตรฐานของโรงเรียน มาสังเคราะห์และประมวลผลใน
ภาพรวมผลสรุปได้ ดังนี้ 
   ผลการสังเคราะห์รายงานประจำปีของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  พบว่า การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ได้ระดับคุณภาพ ดี
ขึ้นไป จำนวน 232  โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 100  จำแนกผลการประเมิน ทั้ง 3  
มาตรฐาน ได้ดังนี้ ระดับยอดเยี่ยม  13  โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 5.60  ระดับดีเลิศ  
162  โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 69.83  และระดับดี  57  โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 
24.57   

 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยรวม  พบว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป  จำนวน  232  โรงเรียน  
คิดเป็นร้อยละ 100 จำแนกผลการประเมินท้ัง  3  มาตรฐาน ได้ดังนี้ ระดับยอดเยี่ยม  22  
โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 9.44  ระดับดีเลิศ  113   โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 48.50  
และระดับดี  98  โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 42.06   
             จุดเด่นของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

    ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561  พบว่าโรงเรียนดำเนินงาน
ได้ประสบความสำเร็จผู้เรียนสามารถอ่าน  เขียน  สื่อสารและคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่
ละระดับช้ัน  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่าง



๕๔ 

 

เหมาะสมปลอดภัย  มีประสิทธิภาพ  ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะ  และเจตคติที่ดี  พร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับช้ันที่สูงขึ้นหรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัยผู้เรียนมีความ
ประพฤติด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม จิตสังคม   และจิตสำนึกตามที่สถานศึกษา
กำหนด ปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม  ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม  ผู้เรียนมีความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย  และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและแสดงออก
ได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจำวัน  ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่นและมีมนุษย์
สัมพันธ์ดี  มีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้อยู่ร่วมกันด้วยดีในครอบครัวชุมชนและสังคม  
สถานศึกษามีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีกำหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชนท้องถิ่นอย่างชัดเจน  มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจำปีที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมและได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีอย่างต่อเนื่อง  มีการพัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย ทุกคน และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ  มีความรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐาน พัฒนาตนเอง        
มีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง  ครบถ้วน  ทันสมัย  นำไปประยุกต์ใช้
ได้  และดำเนินการอย่างเป็นระบบ  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและ
กระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมี
เครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน  สถานศึกษามีการกำกับ  ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษาอย่างเหมาะสม  ชัดเจน  และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการวิเคราะห์   กำหนดเนื้อหา  กิจกรรมสอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของ
ผู้เรียน  ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย  มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ  แสดงออก  นำเสนอผลงาน  
แสดงความคิดเห็น  คิดเป็น  ทำเป็น  รักการอ่าน  และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยี
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง   ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเชื่อมโยงบูรนาการสาระการเรียนรู้และทักษะ
ด้านต่างๆ  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อม  สื่อการเรียน  และ
อำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้  ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่อง  สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอนและชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วม
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  มีการตรวจสอบและประเมิน



๕๕ 

 

ผู้เรียนตามสภาพจริง  มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมนิอย่างเป็นระบบโดยมีการใช้เครื่องมือ
และวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดการเรียนการสอน  และมี
การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและผู้เรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง   สถานศึกษาจัดวางระบบ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม  มี
ขั้นตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ   ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ
ในการวางระบบและดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี   พ่อแม่  
ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา  ชุมชน/ท้องถิ่น  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจ
ต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 
จุดที่ควรพัฒนาของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561  พบว่า ยังมีจุดที่ควรได้รับ
การปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาให้มีคุณภาพมากขึ้น  ได้แก่ ความสามารถในการวิเคราะห์
และคิดอย่างมีวิจารณญาณ   อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา  
ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
พัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โรงเรียนควรดำเนินการ ดังน้ี 
   1. สร้างทีมงานประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ
สถานศึกษา ในการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนให้พร้อมรับการประเมินภายนอก 
เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
   2. พัฒนาระบบการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร  

  3. จัดหาสื่อเทคโนโลยีนวัตกรรม สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยเพียงพอต่อ
ความต้องการของนักเรียน 

  4. ใช้กิจกรรมโครงงานบูรนาการเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ 
  5. ส่งเสริมให้มีการประกวดแข่งขันแนวคิด นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่แปลก

ใหม่ในทุกระดับชั้น 
   6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดการทดสอบและ
แข่งขันความสามารถทางพัฒนางานวิชาการ/วิชาชีพ ในระดับโรงเรียนให้มากขึ้น และจัด
อย่างต่อเนื่อง  
   7. ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับหน่วยงานหรือสถาบันอื่นๆ เพื่อเป็น
การกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่างๆ มากขึ้นเน้นกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน 



๕๖ 

 

เพราะฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเกิดทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรทั้งทักษะความสามารถการ
สื่อสาร  การคิด  การใช้ทักษะชีวิต การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และการเข้าค่ายทาง
วิชาการ 
   8. นำผลการดำเนินงานของโครงการต่างๆมาพัฒนา ปรับปรุง ให้ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 
   9.  ควรมีการรายงานการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่อผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง
และสม่ำเสมอ 
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา (SAR) ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 
 

ระดับ 
  

ผลการประเมิน/จำนวนโรงเรียน 

ยอดเยี่ยม  ร้อยละ ดีเลิศ  ร้อยละ ด ี  ร้อยละ 
ปาน
กลาง 

กำลัง
พัฒนา 

ปฐมวัย 13 5.60 162 69.83 57 24.57 0 0 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 22 9.44 113 48.5 98 42.06 0 0 
 
 

 

 

 

 
 
 

ผลแห่งความสำเร็จ 
(Success) 

 

   จากการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาทำให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา



๕๗ 

 

สุรินทร์ เขต 3 ดำเนินงานบรรลุตามเป้าประสงค์ โดยมีผลการดำเนินงานตามโครงการที่ทำ
ให้เกิดรางวัลความสำเร็จจากการประกวดแข่งขันผลงานของผู้บริหาร ครู และนักเรียนใน
ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับประเทศ ดังนี้ 

        รางวัลความสำเร็จจากการประกวดแข่งขันงานศลิปหัตถกรรมคร้ังท่ี 68/2562 

    สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
ได้รับรางวัลความสำเร็จจาการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตถกรรมวิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งท่ี 68 ระดับชาติ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ปีงบประมาณ  
2562  แข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2561  ณ 
จังหวัดบุรีรัมย์  รางวัลเหรียญทอง  ชนะเลิศ   จำนวน  253  รายการ   จำนวน  107  
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ที่เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เข้า
ร่วมการแข่งขันในระดับชาติ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ) ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันท่ี 6- 
8 ธันวาคม  2561 นักเรียนจำนวน 830 คน  ครู จำนวน 548  คน  สรุปได้ดังนี้ 

           ผลการแข่งขันรางวัลระดับชาติ(ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื)    
             1.) เหรียญทองชนะเลศิ  จำนวน  1  เหรียญ             คิดเป็นร้อยละ  0.39  
             2.) เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 3 เหรียญ คิดเป็นร้อยละ  1.19 
             3.) เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 5 เหรียญ คิดเป็นร้อยละ  1.97 
             4.) เหรียญทอง        จำนวน  154  เหรียญ             คิดเป็นร้อยละ  60.87  
             5.) เหรียญเงิน         จำนวน   53   เหรียญ             คิดเป็นร้อยละ  20.94 
             6.) เหรียญทองแดง   จำนวน   24   เหรียญ             คิดเป็นร้อยละ  9.84 
             7.) เข้าร่วม             จำนวน   20   เหรียญ             คิดเป็นร้อยละ  7.90 
               
 



๕๘ 

 



๕๙ 

 

   

 

ผลการติดตามตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีผลการดำเนินงาน
ตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวนทั้งหมด 32 ตัวช้ีวัด พบว่า ตัวช้ีวัดที่ประเมินโดยเทียบค่า
เป้าหมาย จำนวน 18 ตัวช้ีวัด บรรลุเป้าหมายจำนวน  12 ตัวช้ีวัด ไม่บรรลุเป้าหมาย 
จำนวน  5 ตัวช้ีวัด และไม่ได้เข้าร่วมโครงการ จำนวน  1 ตัวช้ีวัด สำหรับตัวช้ีวัดที่ตัดสิน
ระดับคุณภาพโดยใช้เกณฑ์  5 ระดับ  จำนวน  14 ตัวช้ีวัด พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยรวม  
3.76 อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีมาก 



๖๐ 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 1.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาให้น้อมนำ   
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม มีแนวทางในการ
สร้างความรู้ความเข้าใจ แก่ผู้บริหาร ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเช่ือมโยงการจัดการ
เรียนรู้ตามแนว STEM ศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการป้องกัน
ตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ รวมถึงส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการ
ดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 4.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดให้มีการพัฒนา
ตนเองผ่าน Digital Technology ให้มากข้ึน 
 

รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารและจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามมาตรฐานสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา (พ.ศ.2560)  

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

 ผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
ภาพรวมอยู่ในระดับ ดีมาก โดยปรากฏว่ามีกระบวนการบริหารจัดการองค์การได้บรรลุตาม
เป้าหมายขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับสภาพและบริบทของพื้นที่ ส่งผลให้สะท้อนไปยังตัว
ผู้เรียนมีสัมฤทธิผลเป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนดซึ่งเป็นเป้าหมายของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาที่มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนการบริหารและการจัด
การศึกษาสู่สถานศึกษา 
 

ผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้ดำเนินการตรวจสอบและรับรอง
ผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  และได้
สรุปผลการประเมินตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 



๖๑ 

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (KRS: KPI Report System) ที่สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้พัฒนาขึ้นมาใช้สำหรับรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานใน
สังกัด น้ัน ในการนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้ค่าคะแนน 
ร้อยละ 87.39 อยู่ในระดับ มาตรฐานขั้นสูง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๒ 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๓ 

 

       คณะผู้จัดทำ 

คณะที่ปรึกษา                                                                              
1. นางภานิชา  อินทร์ชา้ง       ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3    

           2. นายฉลาด  สาโยธา         รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 
3. นายพิชิต  หอมนวล       รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 
 

 คณะทำงาน 
 

1. นายฉลาด  สาโยธา                  รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3             
2. นายพิชิต  หอมนวล        รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3        

           3. นายพิศาล  ฉันท์ทอง                  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล                                     
4. นางนงลักษณ์ บึ้งชัยภูม ิ        ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน                          
5. นางพิกุล  ธงไชย         ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสนิทรัพย์                      

6. นางอรทัย  ศรีฤทธิไกร                  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการการศึกษา                          

7. นายนพพล  พลอาสา                      ผอกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล- 
                                                               การจัดการศึกษา                                       

 8.นายวีรวัฒน์  พรหมบุตร              ผอ.กลุ่มอำนวยการ               
9.นายเทพฤทธิ์  ศรีฤทธิไกร                      ปฏิบัติหนา้ที่ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่ม- 
                                                               ส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ                                        
10. น.ส.กาญจนา  ใบพลูทอง               ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน                                                               
11. นางชลกนก  ศรีไทย          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  

12. นางธมลวรรรณ   พลัง                  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  

13. นางสาววิลาศิณี กำจิตเอก       เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน 
14. นางสาวเบญญาภา  ดียิ่ง       ลูกจ้างชั่วคราว 
 รวบรวม/เรียบเรียง   

           1. นายฉลาด  สาโยธา        รองผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3  
 2. นางนงลักษณ์  บึ้งชัยภูมิ            ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน                            
 3. นางธมลวรรณ  พลัง        นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญ 
 
 



๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      

 
 


