แบบรายงานการตรวจราชการ และติดตามประเมินผล
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ ๑
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓

คานา
ส านั กงานเขตพื้ น ที่ก ารศึกษาประถมศึก ษาสุ ริน ทร์ เขต 3 มี ภ ารกิจ หลั ก ในการส่ งเสริ ม
สนั บ สนุ น การจั ดการศึก ษาขั้น พื้น ฐานอย่ างเสมอภาคทั่ว ถึ งแก่ป ระชากรวั ยเรีย นทุกคนให้ มี คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาโดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เป็นกรอบและทิศทางในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
รายงานผลการตรวจราชการ และติ ด ตามประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ เล่มนี้ เป็นการสรุปผลการดาเนินงานตามประเด็นนโยบายการตรวจราชการและติดตาม
ประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารในแต่ ล ะประเด็ น นโยบายและตั ว ชี้ วั ด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1
ขอขอบคุณคณะทางานและผู้ มีส่ ว นเกี่ยวข้องทุกฝ่ ายที่ให้ ความร่ว มมือเป็นอย่างดี ทาให้
เอกสารฉบับนี้สมบูรณ์ บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สาหรับการตรวจ
ราชการติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในครั้งต่อไป
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

สารบัญ

หน้า
คานา
สารบัญ
ข้อมูลพื้นฐาน
ประเด็นนโยบายและตัวชี้วัด
1.นโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษา
2.นโยบายการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
3.นโยบายการสร้างความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
4.นโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
5.นโยบายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6.นโยบายการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภูมิภาค
คณะทางาน

1
12
22
28
31
36
39

1

ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้ นฐาน
1. ที่ตั้ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ตั้งอยู่ภายในบริเวณโรงเรียน
ปราสาท ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตาบลกังแอน อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ระยะทางห่างจากจังหวัด
สุรินทร์ ประมาณ 30 กิโลเมตร ตามเส้นทางหมายเลข 214 (สุรินทร์-ช่องจอม) รับผิดชอบการจัดการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตท้องที่ 6 อาเภอ ได้แก่ อาเภอปราสาท อาเภอสังขะ อาเภอกาบเชิง อาเภอ
บัวเชด อาเภอศรีณรงค์ อาเภอพนมดงรัก

2. การติดต่อสื่อสาร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เน้นการนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา โดยมีเว็บไซด์หลัก คือ www.surin3.go.th หมายเลขโทรศัพท์
ที่ใช้ในการติดต่อ มีดังนี้
- หน้าห้องผู้อานวยการ
0 4455 2347 โทรสาร 0 4455 1374
- กลุ่มอานวยการ
0 4455 1333 โทรสาร 0 4455 2052
- กลุ่มนโยบายและแผน
0 4455 2350
- กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
0 4455 2349
- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
0 4455 1374
- กลุ่มบริหารงานบุคคล
0 4455 2351
- กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
0 4455 2351
- กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
0 4455 2352
- กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
0 4455 2349
- กลุ่มกฎหมายและคดี
0-8154-5948
- หน่วยตรวจสอบภายใน
0 4455 1374

3. เส้นทางคมนาคม
มีเส้นทางคมนาคมทางรถยนต์ที่สาคัญ 2 เส้นทาง ดังนี้
1. ถนนโชคชัย-เดชอุดม (ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 24) ผ่านเขตพื้นที่บริการเป็นระยะทาง
ประมาณ 100 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 450 กิโลเมตร

2

2. ถนนสุรินทร์-ช่องจอม (ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 214) ผ่านเขตพื้นที่บริการเป็น
ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร

4. แผนที่จังหวัดสุรินทร์

5. การแบ่งส่วนราชการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จัดตั้งตามมาตรา 37 แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตามมาตรา 34 (1)
และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และตามข้อ 3
และข้อ 6 แห่งกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 ข้อ 3
และข้อ 6 รวมทั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ประกาศจัดตั้งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวน
225 เขต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ประกอบไปด้วย อาเภอ 6 อาเภอ คือ
อาเภอปราสาท อาเภอสังขะ อาเภอกาบเชิง อาเภอบัวเชด อาเภอศรีณรงค์ และอาเภอพนมดงรัก
แบ่งส่วนราชการตามโครงสร้างและอานาจหน้าที่ ดังนี้
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แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรนิ ทร์ เขต 3
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มกฎหมายและคดี

กลุ่มอานวยการ

กลุ่มนโยบาย

กลุ่มบริการงานการเงิน

กลุ่มบริหารงาน

และแผน

และสินทรัพย์

บุคคล

กลุ่มส่งเสริมการ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

กลุ่มนิเทศ ติดตาม

กลุ่มพัฒนาครูและ

จัดการศึกษา

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

และประเมินผล

บุคลากรทางการ

การสื่อสาร

ศึกษา

6. ผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
6.1 นางภานิชา อินทร์ช้าง
6.2 นายฉลาด สาโยธา
6.3 นายพิชิต หอมนวล
6.4 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต
6.5 นายธรรมนูญ ขวัญรัมย์

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง
ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3
รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3
รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3
รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3
รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3

7. ผู้อานวยการกลุ่ม/ผู้อานวยการหน่วย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3
7.1 นายวีรวัฒน์ พรหมบุตร
7.2 นางนงลักษณ์ บึ้งชัยภูมิ
7.3 นายเทพฤทธิ์ ศรีฤทธิไกร

ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
7.4 นางพิกุล ธงไชย
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
7.5 นายพิศาล ฉันท์ทอง
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
7.6 นางสินีนาถ เกษแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7.7 นายนพพล พลอาสา
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา
7.8 นางอรทัย ศรีฤทธิไกร
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
7.9 นางมนพัทธ์ รุ่งเช้า
นิติกรชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อานวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
7.10 นางสาวกาญจนา ใบพลูทอง นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

8. ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลจานวนโรงเรียน จาแนกตามระดับชั้นที่จัดการศึกษา
ระดับชั้นที่จัดการศึกษา
จานวนโรงเรียน
อนุบาล 1 (3 ขวบ) ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

17

อนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

134

อนุบาล 1 (3 ขวบ) ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

1

อนุบาล 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

78

อนุบาล 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

3

รวม
ที่มา : ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (10 มิถุนายน 2561)

233
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ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลจานวนโรงเรียน จาแนกตามระดับชั้นที่จัดการศึกษา
ขนาด (จานวนนักเรียน)
จานวนโรงเรียน
ขนาดที่ 1 (นักเรียน 120 คนลงมา)

61

ขนาดที่ 2 (นักเรียน 121-200 คน)

62

ขนาดที่ 3 (นักเรียน 200-300 คน)

61

ขนาดที่ 4 (นักเรียน 301-499 คน)

43

ขนาดที่ 5 (นักเรียน 500-1,499 คน)

5

ขนาดที่ 6 (นักเรียน 1,500-2,499 คน)

1

ขนาดที่ 7 (นักเรียน 2,500 คนขึ้นไป)

0

รวม

233

ที่มา : ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (10 มิถุนายน 2561)
ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลจานวนโรงเรียนขนาดเล็ก จาแนกตามจานวนนักเรียน
ขนาด (จานวนนักเรียน)
จานวนโรงเรียน
ไม่มีนักเรียน

0

นักเรียน 1-20 คน

0

นักเรียน 21-40 คน

0

นักเรียน 41-60 คน

8

นักเรียน 61-80 คน

13

นักเรียน 81-100 คน

25

นักเรียน 101-120 คน

15
รวม

ที่มา : ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (10 มิถุนายน 2561)

61

6

ข้อมูลจานวนนักเรียน ห้องเรียน ครู และอัตราส่วน ห้องเรียน : นักเรียน ปีการศึกษา 2561
ตารางที่ 4 แสดงจานวนโรงเรียน นักเรียน และครูในสังกัด จาแนกรายอาเภอ
จานวน
ที่

อาเภอ

รร.

จานวน

จานวนนักเรียน
ชาย

หญิง

ห้องเรียน

รวม

จานวนครู
ชาย

หญิง

อัตราส่วน
รวม

ห้อง:

ครู:

นร.

นร.

1

ปราสาท

75

8,059

7,721

15,780

807

261

550

811

1:20

1:19

2

สังขะ

64

7,467

6,874

14,341

713

247

524

771

1:20

1:19

3

กาบเชิง

28

3,710

3,361

7,071

347

131

249

380

1:21

1:19

4

บัวเชด

22

2,460

2,290

4,750

248

93

177

270

1:19

1:18

5

ศรีณรงค์

27

2,767

2,683

5,450

292

107

203

310

1:19

1:18

6

พนมดงรัก

17

2,242

2,112

4,354

206

231

86

145

1:21

1:19

รวม

233

26,705

25,041

51,746

2,613

925

1,848

2,773

1:20

1:19

ที่มา : ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
ข้อมูลจานวนนักเรียนและห้องเรียน
ตารางที่ 6 แสดงจานวนนักเรียนและห้องเรียน จาแนกรายชั้น ปีการศึกษา 2560 (ข้อมูลพื้นฐานทาง
การศึกษา ปีการศึกษา 256)
จานวน
จานวนนักเรียน
อัตราส่วน
ชั้น

ห้องเรียน

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาลปีที่ 1

17

82

106

188

อนุบาลปีที่ 2

273

2,633

2,543

5,176

อนุบาลปีที่ 3

278

2,985

2,831

5,816

ระดับก่อนประถมศึกษา

ห้องเรียน:นักเรียน
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จานวน
ชั้น

ห้องเรียน

รวมก่อนประถมศึกษา

จานวนนักเรียน
ชาย

หญิง

อัตราส่วน
รวม

568

5,700 5,480

11,180

ประถมศึกษาปีที่ 1

300

3,070

2,858

5,928

ประถมศึกษาปีที่ 2

285

2,812

2,691

5,503

ประถมศึกษาปีที่ 3

295

2,898

2,823

5,721

ประถมศึกษาปีที่ 4

280

2,774

2,664

5,438

ประถมศึกษาปีที่ 5

280

2,881

2,710

5,591

ประถมศึกษาปีที่ 6

283

2,814

2,692

5,506

1,723

17,249

16,438

33,687

มัธยมศึกษาปีที่ 1

105

1,343

1,013

2,356

มัธยมศึกษาปีที่ 2

104

1,235

1,056

2,291

มัธยมศึกษาปีที่ 3

102

1,119

937

2,056

311

3,697

3,006

6,703

มัธยมศึกษาปีที่ 4

3

21

50

71

มัธยมศึกษาปีที่ 5

4

15

37

52

มัธยมศึกษาปีที่ 6

4

23

30

53

ระดับประถมศึกษา

รวมประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

ห้องเรียน:นักเรียน
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จานวน
ชั้น

อัตราส่วน

ห้องเรียน

ชาย

หญิง

รวม

11

59

117

176

2,613

26,705

25,041

51,746

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
รวมทั้งสิ้น

จานวนนักเรียน

ห้องเรียน:นักเรียน

ข้อมูลด้านคุณภาพการศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2559
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT)
ตารางที่ 7 แสดงผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ผู้เรียน ปีการศึกษา 2560 ระหว่างสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับสานักงาน
เขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จาแนกตามความสามารถ
สานักงานคณะกรรมการ
ผลต่างคะแนนเฉลี่ยร้อย
ความสามารถ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพป.สุรินทร์เขต 3

ละ

ด้านภาษา

51.94

52.49

0.55

ด้านคานวณ

38.38

39.35

0.97

ด้านเหตุผล

44.98

45.75

0.77

45.10

45.86

0.76

รวม

ที่มา : สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT)
ปีการศึกษา 2560 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
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ตารางที่ 8 แสดงผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ผู้เรียน ปีการศึกษา 2559 กับปีการศึกษา 2560 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จาแนกตามความสามารถ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ผลต่างคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ความสามารถด้านภาษา

50.46

52.49

2.03

ความสามารถด้านคานวณ

38.13

39.35

1.22

ความสามารถด้านเหตุผล

54.19

45.75

-8.44

47.59

45.86

-1.73

รวม

ที่มา : สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT)
ปีการศึกษา 2559 - 2560 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา พ.ศ. 2558-2560 (O-NET)
ตารางที่ 9 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา พ.ศ. 2558-2560 (O-NET)
ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ
2558 2559 2560 ค่าเฉลี่ย 3 ปี 2558 2559 2560 ค่าเฉลี่ย 3 ปี
ภาษาไทย

47.06

51.68

44.24

47.66

40.48

42.83

43.68

41.66

คณิตศาสตร์

38.81

36.46

33.98

36.42

27.07

24.15

20.70

23.97

วิทยาศาสตร์

41.08

39.57

38.11

39.59

33.51

32.55

29.79

31.95

ภาษาอังกฤษ

32.55

28.49

30.03

30.36

25.93

26.91

26.67

26.52

39.88

39.05

36.59

38.51

31.75

31.61

30.21

31.19

เฉลี่ยทุกกลุม่ สาระ

ที่มา : รายงานผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 ของ สทศ.
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ตารางที่ 10 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา พ.ศ. 2558-2560 (O-NET)
ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ทวิศึกษา)
ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ

2558

2559

2560

ค่าเฉลี่ย 3 ปี

ภาษาไทย

37.84

41.20

39.87

39.64

คณิตศาสตร์

19.19

17.21

15.13

17.18

วิทยาศาสตร์

29.43

29.97

24.30

26.90

ภาษาอังกฤษ

16.68

20.52

19.67

18.96

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

34.93

29.31

30.68

31.46

27.61

27.64

25.93

26.85

เฉลี่ยทุกกลุม่ สาระ

ที่มา : รายงานผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 ของ สทศ.
ค่าเฉลี่ยร้อยละของผลการประเมินภาพรวมในระดับเขตพื้นที่การศึกษากับระดับประเทศ
ปีการศึกษา 2560 (O-NET)
ตารางที่ 11 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละของผลการประเมินภาพรวมในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2560 (O-NET)
ผลการประเมิน
ชั้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ระดับประเทศ

ระดับเขตพื้นที่
(สพป.สุรินทร์ เขต 3)

ประถมศึกษาปีที่ 6

เฉลี่ย (ป.6)

ภาษาไทย

46.58

44.24

คณิตศาสตร์

37.12

33.98

วิทยาศาสตร์

39.12

38.11

ภาษาอังกฤษ

36.34

30.13

39.79

36.59
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ผลการประเมิน
ชั้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ระดับประเทศ

ระดับเขตพื้นที่
(สพป.สุรินทร์ เขต 3)

มัธยมศึกษาปีที่ 3

ภาษาไทย

48.28

43.68

คณิตศาสตร์

26.30

20.70

วิทยาศาสตร์

32.28

29.79

ภาษาอังกฤษ

30.45

26.67

34.33

30.21

ภาษาไทย

49.25

39.87

คณิตศาสตร์

24.53

15.13

วิทยาศาสตร์

29.37

24.30

ภาษาอังกฤษ

28.31

19.67

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

34.70

30.68

33.23

25.93

เฉลี่ย (ม.6)
มัธยมศึกษาปีที่ 6

เฉลี่ย (ม.6)
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แบบ รต. 62
แบบรายงานการตรวจราชการ และติดตามประเมินผล
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด
ผลการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตามประเด็นนโยบายการตรวจราชการ และติดตาม
ประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ในแต่ ล ะประเด็ น นโยบายและตั ว ชี้ วั ด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 สรุปได้ดังนี้
1. นโยบาย : การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
1.1 หลักสูตร/การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลผู้เรียน
1.1.1) STEM/ STEAM /STREAM
ตัวชี้วัด : ร้อยละของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ที่ได้รับการพัฒนา STEM Education
ผลการดาเนินการ
จานวนครูผู้สอนวิทย์ฯ คณิตฯ คอมฯ

จานวนครูที่ได้รับการพัฒนาตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ของสสวท.
STEM/STEAM/STREAM

สังกัด

ระดับ
ประถ
ม
(คน)

ระดับ
ม.ต้น
(คน)

ระดับ
ม.ปลาย
(คน)

ระดับ
ปวช.
(คน)

ระดับ
ปวส.
(คน)

ระดับ
ประถม
(คน)

สพป.สร.
3
สพม.

-

-

-

-

-

-

คิดเป็น
ร้อยละ

ระดับ
ม.ต้น
(คน)

คิดเป็น
ร้อยละ

ระดับ
ม.ปลาย
(คน)

คิดเป็น
ร้อยละ

ระดับ
ปวช.
(คน)

คิดเป็น
ร้อยละ

ระดับ
ปวส.
(คน)

สช.
สอศ.
สกอ.
รวม

สรุปผลการดาเนินการ
๑. สภาพผลการดาเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร
- ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ ริ น ทร์ เขต 3 อยู่ ร ะหว่ า งเตรี ย ม
ดาเนินการจัดอบรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
๒. วิธี การ/ปั จจั ยที่ สามารถด าเนิ นการให้ บรรลุ ผลส าเร็ จตามประเด็ นการตรวจ ติด ตาม
อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา)
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่
ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่

ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่

คิดเป็น
ร้อยละ
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1.1.2) หลักสูตร Waldorf/Montesssori/High/Scope/BBL/PBL
ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดหลักสูตร/การจัดการเรียนการสอนปฐมวัย
ผลการดาเนินการ
สังกัด
สพป.
สร.3
สช.

จานวนสถาน
จานวนสถานศึกษาที่จดั การศึกษาปฐมวัยที่จัดหลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561
ศึกษาที่จัด
Waldorf
Montesssori High Scope
BBL
PBL
อื่นๆ
การศึกษา
ดาเนิน คิด ดาเนิน คิด ดาเนิน คิด ดาเนิน คิด ดาเนิน คิด
ดาเนิน คิดเป็น
ปฐมวัยทั้งหมด การ
เป็น
การ
เป็น
การ
เป็น
การ
เป็น
การ
เป็น
การ ร้อยละ
(แห่ง)
(แห่ง) ร้อยละ (แห่ง) ร้อยละ (แห่ง) ร้อยละ (แห่ง) ร้อยละ (แห่ง) ร้อยละ (แห่ง)

232

-

-

20

8.62

-

-

232

100

232

100

-

สกอ.
อปท.
พม.
อื่นๆ
รวม

สรุปผลการดาเนินการ
๑. สภาพผลการดาเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร
1.1 อบรมการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
1.2 อบรมการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับ 6 กิจกรรมหลัก
1.3 ติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรม ตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
2. วิธีการ/ปั จจั ยที่สามารถดาเนินการให้ บรรลุ ผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม
อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา)
สร้างความเข้าใจและแนวทางการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่
ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่
-

ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่
-

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี)

-

14

1.1.3) การเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning
ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยวิธีการ Active Learning
ผลการดาเนินการ

สังกัด

สพป.สร.3
สพม.
สช.
สอศ.
กศน.
สกอ.
รวม

จานวน
สถานศึกษา
ทั้งหมด(แห่ง)

233

สถานศึกษาที่จดั การเรียนรูผ้ ่านกิจกรรมการ สถานศึกษาที่มนี วัตกรรมการจัดเรียนรูผ้ ่าน
ปฏิบตั ิจริง(Active Learning)
กิจกรรมการปฏิบตั ิจริง (Active Learning)
จานวน (แห่ง)

คิดเป็นร้อยละ

จานวน (แห่ง)

คิดเป็นร้อยละ

233

100

205

87.98

สรุปผลการดาเนินการ
๑. สภาพผลการดาเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร
จากการที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้ดาเนินการให้
สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) สาหรับครูผู้สอนชั้น ป.6 และ ม.3
นั้น ส่งผลให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ด้วยการลงมือทา :Active learning ผู้เข้ารับ
การอบรมสามารถปรับวิธีเปลี่ยนวิธีสอน ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น
๒. วิธีการ/ปั จจั ยที่สามารถดาเนินการให้ บรรลุ ผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม
อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา)
2.1 อบรมจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ด้วยการลงมือทา :Active learning สาหรับ
ครูผู้สอน ชั้น ป.6 และ ม.3 จานวน 294 คน
2.2 ครูสามารถออกแบบการเรียน :Active learning ได้ นักเรียนมีผลงาน/ชิ้นงาน
เช่น โครงงาน สิ่งประดิษฐ์ โครงงานทุกสาระเรียนรู้
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ ไม่ม-ี
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี)
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1.1.4) ทักษะการพูด อ่าน เขียน
ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษ
ผลการดาเนินการ
สังกัด

จานวนผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ป.1 – ม.6) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ที่เข้ารับการประเมินผลการเรียนรู้กลุม่ สาระ
ภาษาอังกฤษ (คน)

จานวนผู้ผ่านเกณฑ์และประเมินผล
ทักษะภาษาอังกฤษ
ระดับดี ขึ้นไป (คน)
จานวนนักเรียน
คิดเป็นร้อยละ

สพป.สร.3
สพม.
สช.
สกอ.
กศน.
รวม

หมายเหตุ โรงเรียนอยู่ในระหว่างสรุปข้อมูลรายงาน
สรุปผลการดาเนินการ
๑. สภาพผลการดาเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร
- การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษครูขาดทักษะ เพราะครูผู้สอนเป็นครูประจาชั้นที่
จบเอกอื่นที่ไม่ใช่เอกภาษาอังกฤษ
๒. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถดาเนินการให้บรรลุผลสาเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม
อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา)
- กระตุ้นส่งเสริมให้โรงเรียนใช้เทคโนโลยีในการสอนภาษาอังกฤษ
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่
การพัฒนาโปรแกรมเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่

ขาดเทคโนโลยีในการรวมรวมข้อมูล

ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่

สพฐ. พั ฒ นาโปรแกรมการกรอกข้ อ มู ล ผ่ า นระบบ
อินเทอร์เน็ต

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี)
- จัดทาโปรแกรมให้โรงเรียนสามารถรายงานผ่านอินเทอร์เน็ต ที่สามารถประมวลผลได้
ในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา
1.1.5) การยกระดับความสามารถทางภาษาของครู
ตัวชี้วัด : ร้อยละของครูที่ผ่านการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR)
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ผลการดาเนินการ

สังกัด

สพป.
สร.3
สพม.
สกอ.
กศน.
สอศ.
รวม

จานวนครู
ที่เข้ารับ
การ
ทดสอบ
ทักษะการ
ใช้
ภาษาอังกฤ
ษ
(CEFR)
(คน)
294

ครูที่ผ่านการ
ทดสอบ
(CEFR)
Below A1

ครูที่ผ่านการ
ทดสอบ
(CEFR)
ระดับ A1

ครูที่ผ่านการ
ทดสอบ
(CEFR)
ระดับ A2

ครูที่ผ่านการ
ทดสอบ
(CEFR)
ระดับ B1

ครูที่ผ่านการ
ทดสอบ
(CEFR)
ระดับ B2

ครูที่ผ่านการ
ทดสอบ
(CEFR)
ระดับ C1

ครูที่ผ่านการ
ทดสอบ
(CEFR)
ระดับ C2

จานวน
(คน)

จานวน
(คน)

คิด
เป็น
ร้อย
ละ

จานว
น(คน)

คิดเป็น
ร้อยละ

จานว
น(คน)

คิดเป็น
ร้อยละ

จานว
น(คน)

คิดเป็น
ร้อยละ

จานว
น(คน)

จานว
น(คน)

คิดเป็น
ร้อยละ

37.76

133

45.24 23

7.82

2

0.68

-

-

-

25

คิดเป็น
ร้อยละ

8.50

111

คิดเป็น
ร้อยละ

-

หมายเหตุ จานวนครูที่สมัครเข้ารับการประเมิน ปีงบประมาณ 2558-2559
สรุปผลการดาเนินการ
๑. สภาพผลการดาเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร
- ครูที่สอนภาษาอังกฤษเป็นจานวนมากที่ไม่ได้จบเอกภาษาอังกฤษ
๒. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถดาเนินการให้บรรลุผลสาเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม
อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา)
- ในการเตรียมครูเข้าสอบ ได้เตรียมการโดยการสารวจให้ครูสมัครใจสอบ มีข้อมูล
ติดตาม และการประสานงานให้สามารถสอบวัดในวันต่อมา
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่ -ไม่ม-ี
ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่

สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่แรงพอ

ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่

จัดให้ผู้สอนหลายรุ่น

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี)
- การผลิตครูของสถาบันอุดมศึกษา ควรเพิ่มหน่วยกิตการเรียนภาษาอังกฤษในสาขา
วิชาเอกอื่นๆ ที่ไม่ใช่เอกภาษาอังกฤษเพื่อให้พื้นฐานเพียงพอในการสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา
- การสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุครู ควรเพิ่มความเข้มข้นเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อให้
ผู้เข้าสอบได้ศึกษาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมด้วยตนเองก่อนเข้ามาทางานครู
1.1.6) ทักษะการคิดวิเคราะห์
ตัวชี้วัด : ร้อยละของนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
ผลการดาเนินการ
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สังกัด
สพป.
สร.3

จานวนนักเรียน/
นักเรียน/นักศึกษา
นักศึกษา ทั้งหมด ที่ไม่ผ่านการประเมินทักษะ
ปีการศึกษา 2561
การคิดวิเคราะห์
(คน)
จานวน (คน) ร้อยละ

40,566

-

-

นักเรียน/นักศึกษาทีผ่ ่าน
การประเมินทักษะ
การคิดวิเคราะห์

นักเรียน/นักศึกษาที่มผี ล
การประเมินทักษะการคิด
วิเคราะห์ระดับดี หรือดีเด่น

จานวน (คน)

ร้อยละ

จานวน (คน)

40,566

100

ร้อยละ

ยังไม่มีข้อมูล

สพม.
สช.
สอศ.
กศน.

สรุปผลการดาเนินการ
๑. สภาพผลการดาเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร
- ครูยังขาดทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์หรือกิจกรรม
Active Learning ที่จะส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ให้ผู้เรียนในระดับที่สูงขึ้น
๒. วิธี การ/ปั จจั ยที่ สามารถด าเนิ นการให้ บรรลุ ผลส าเร็ จตามประเด็ นการตรวจ ติด ตาม
อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา)
- โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่
ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่

ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่

1.ประชากรวัยเรียนบางส่วนขาดความพร้อม 1.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมาครูพ่อ – ครูแม่
และการดูแลต่อยอดจากครอบครัว
2.ครูยังขาดทักษะในการออกแบบการเรียนรู้

2. พัฒนาครูในการออกแบบการเรียนรู้

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี)

1.1.7) การฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ (EchoVe)
ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ใช้บริการศูนย์พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ (EchoVE)
ผลการดาเนินการ
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ผู้ใช้บริการศูนย์พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ (EchoVE)
ครู
นักเรียน/นักศึกษา
จานวน (คน)
คิดเป็นร้อยละ
จานวน (คน)
คิดเป็นร้อยละ

สังกัด
อศจ.

สรุปผลการดาเนินการ
๑. สภาพผลการดาเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร
๒. วิธี การ/ปั จจั ยที่ สามารถด าเนิ นการให้ บรรลุ ผลส าเร็ จตามประเด็ นการตรวจ ติด ตาม
อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา)
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่
ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่

ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี)
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
1.2 การจัดการศึกษาเพื่อการสร้างความเป็นพลเมือง (civic education)
ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานศึกษาที่พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนสอน ให้สอดคล้องกับทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ผลการดาเนินการ
สังกัด
สพป.
สุรินทร์
เขต 3
สพม.

จานวนสถานศึกษา
ทั้งหมด (แห่ง)

๒๓๓

จานวนสถานศึกษาที่พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนสอน
จานวน
ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21
รวมทั้งสิ้น
ดาเนินการ (แห่ง)
คิดเป็นร้อยละ

๒๓๓

๑๐๐

233

กศน.
สช.
สอศ.
สกอ.

สรุปผลการดาเนินการ
๑. สภาพผลการดาเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นดังนี้
๑.๑ หลักสูตรสถานศึกษา

คิดเป็น
ร้อยละ

1๐๐
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๑.๒ หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๑.๓ โครงสร้างรายวิชา
๑.๔ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๑.๕ การจัดกิจกรรมบทบาทสมมุติ
๑.๖ การสรุปผลการจัดกิจกรรม
๒. วิธี การ/ปั จจั ยที่ สามารถด าเนิ นการให้ บรรลุ ผลส าเร็ จตามประเด็ นการตรวจ ติด ตาม
อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา)
การสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในหน้าที่ของ"พลเมือง" ในระบอบ
ประชาธิป ไตย ในขณะที่ระบอบประชาธิปไตยเจ้าของอานาจสู งสุ ดคือประชาชน ดังนั้น ประชาชนซึ่งเป็น
เจ้าของอานาจจึงกาหนดชีวิตตนเองได้"ประชาชน" ในระบอบประชาธิปไตย จึงแตกต่างหลากหลายได้ เมื่อ
แตกต่างหลากหลายได้ จึงต้องเคารพซึ่งกันและกัน และใช้กติกาในการแก้ปัญหาจึงจะสามารถอยู่ร่วมกันและ
ปกครองกันตามวิถีทางประชาธิปไตยได้ ใช้สิทธิเสรีภาพโดยควบคู่กับความรับผิดชอบ เคารพสิทธิเสรีภาพของ
ผู้อื่น เคารพความแตกต่าง เคารพหลักความเสมอภาค เคารพกติกา ไม่แก้ปัญหาด้วยความรุนแรง ตระหนักว่า
ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบหรือร่วมขับเคลื่อน
สังคมและแก้ปัญหาสังคมในระดับต่างๆ ตั้งแต่ในครอบครัว ชุมชนจนถึงระดับประเทศ
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่
ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่

-

ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่

- การจั ด ท าหลั ก สู ต รกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ สั ง คมศึ ก ษา
ศาสนาและวัฒนธรรมที่สมบูรณ์
- การจั ด ท าหลั ก สู ต รกลุ่ ม สาระที่ มี ก ารบู ร ณาการหน้ า ที่
พลเมืองทุกกลุ่มสาระ
- สร้า งความตระหนั กให้ ครู ด าเนิ นการจั ด กิจ กรรมอย่ า ง
ต่อเนื่อง
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี)

ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
1.3 การพัฒนามาตรฐานการศึกษาและกระบวนการคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
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ผลการดาเนินการ
สังกัด/
ระดับ

สพป.
สพม.
สช.
สอศ.
สกอ.
กศน.
รวม

สถานศึกษาทั้งหมด
(จาแนกตามระดับการศึกษา)
ปฐมวัย
(แห่ง)

การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
(แห่ง)

232

233

อาชีว
ศึกษา
(แห่ง)

สถานศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา

ปฐมวัย
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาชีวศึกษา
อุดมศึกษา
จานวน คิดเป็น จานวน คิดเป็น จานวน คิดเป็น
(แห่ง)
(แห่ง) ร้อยละ (แห่ง) ร้อยละ (แห่ง) ร้อยละ

232

100

233

อุดมศึกษา
จานวน คิดเป็น
(แห่ง) ร้อยละ

100

สรุปผลการดาเนินการ
1. สภาพผลการดาเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร
๑.) วางแผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยใช้ฐานข้อมูล
จากผลการประเมิน คุณภาพภายในสถานศึกษาใน การประเมินผลโดยหน่ว ยงานต้นสั งกัด และการ
ประเมิน คุณภาพภายนอกในรอบปีที่ผ่านมา แล้ วจัดทาแผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัด โดยแยกเป็นกลุ่มโรงเรียนที่เป็นต้นแบบและเป็นแบบอย่างที่ดี กลุ่มโรงเรียนทีต้อง
สนับสนุน ส่งเสริม นิเทศ กากับดูแล และ กลุ่มโรงเรียนที่ต้องแทรกแซง สนับสนุน นิเทศ กากับ ติดตาม
อย่างต่อเนื่อง
๒.) จัดทาและเสนอโครงการ “พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาด้วยระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๑
๓.) แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินระบบประกั นคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
๔.) ศึกษาคู่มือ แนวทางการดาเนินงาน การประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวง
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
๕.) ดาเนินงานตาม “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา” โดยดาเนินกิจกรรมดังนี้
๕.๑) การประชุมและอบรมปฏิบัติการร่วมพัฒนาเครื่องมือประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและเครื่องมือติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด
๕.๒) การประเมินคุณภาพการศึกษาและติดตามตรวจสอบ คุณภาพการศึกษา
โดยหน่วยงานต้นสังกัดโดยมีเป้าหมาย ร้อยละ 100 ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดทา ๑.) มาตรฐานของสถานศึกษา
๒.) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการนาผลการประเมินคุณภาพภายนอกมาวางแผนในการพัฒนาตาม
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน ๓.) ทาแผนปฏิบัติ การประจ าปีให้ ส อดคล้ องกั บมาตรฐานของ
สถานศึกษาและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๔.) ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี ๕.) ประเมินผล
การปฏิบัติงานประจาปี ๖.) ติดตามตรวจสอบ การดาเนินงานตามแผนฯ ๗) จัดทารายงานการปฏิบัติงาน
ประจาปี
๕.๓) ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ก าหนดปฏิ ทิ น การนิ เ ทศ ติ ด ตามการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทุกโรง ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
๖. โรงเรียนมีการติดตามตรวจสอบจากคณะกรรมการทีโรงเรียนแต่งตั้ง ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
๗. โรงเรียนมีการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จากคณะกรรมการ
และผู้ทรงวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งจาก สพฐ. และ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง
๘. โรงเรียนส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานประจาปี ทุกปีการศึกษา
๙. สพป. สุรินทร์ เขต ๓ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด
เพื่อสรุปเป็นค่าคะแนน ประเมินจากเขตพื้นที่ ในการรับการประเมินจาก สมศ.
๑๐. สพป.สุรินทร์ เขต ๓ ได้นาผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษามาสังเคราะห์ข้อมูล
เพื่อทราบปัญหาในการดาเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา นาเสนอให้ผู้บริหารโรงเรียนทราบ
เพื่อวางแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2.วิธีการ/ปั จจั ยที่สามารถดาเนิ นการให้ บรรลุ ผลส าเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม อย่างไรบ้า ง
(แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา)
- การนิเทศ กากับ ติดตาม เป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่
ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่

ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่

-

-

-

-

๔. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี)
๔.๑ ควรมีศูนย์นิเทศ กากับ ติดตาม ในระดับพื้นที่ หรือเครือข่าย เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งของระบบคุณภาพภายในสถานศึกษา
๔.๒. ควรจัดทาระบบรายงานการข้อมูล รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี (SAR)
ในรูปของการรายงานอิเล็กทรอนิกส์
2. นโยบาย : การลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
2.1 การเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับการศึกษา
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2.1.1) การจัดการศึกษาปฐมวัย
ตัวชี้วัดที่ 1 : สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (อนุบาล 3-5) ต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี
* ตัวชี้วัดที่ 1 ส่วนกลางเป็นผู้นาเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการและติดตาม
ประเมินผล ซึ่งหน่วยงานระดับภาคและจังหวัดเป็นผู้ใช้ข้อมูลในระบบเพื่อการวิเคราะห์และรายงาน
ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษา
ผลการดาเนินการ
สถานศึกษา
สังกัด

จานวนนักเรียนระดับปฐมวัย
อายุ 3-5 ปี (คน)

สพป.สร.3
สศศ.
สกอ.
สช.
อปท.
อื่นๆ
รวม

11,187

จานวนนักเรียนระดับปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี)
ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา และมีความพร้อมที่จะเข้ารับ
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น (คน)
11,187

คิดเป็น
ร้อยละ
100

สรุปผลการดาเนินการ
๑. สภาพผลการดาเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร
1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมพัฒนาการ 4 ด้าน
1.2 ออกแบบการเรียนรู้
1.3 มีการประเมินผลพัฒนาการเรียนรู้ตามสภาพจริง
๒. วิธี การ/ปั จจั ยที่ สามารถด าเนิ นการให้ บรรลุ ผลส าเร็ จตามประเด็ นการตรวจ ติด ตาม
อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา)
- มีการบูรณาการการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการ 4 ด้าน และการประเมินพัฒนาการ
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่
ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่

ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่

-

-

-

-

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี)
2.1.2) โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตาบล
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ตัวชี้วัดที่ 1 : ครู กศน. ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาเป็นวิทยากรแกนนาตามหลักสูตร
แกนกลาง เพื่อการขยายผลเศรษฐกิจดิจิทัล
ผลการดาเนินการ
ประเภทของครู

จานวนครู กศน.
ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย(คน)

ครูที่ได้รับการพัฒนาเป็นวิทยากรแกนนา
ตามหลักสูตรแกนกลางของสานักงาน กศน.
จานวนผู้เข้าอบรม
ร้อยละ

ครู ก.
ครู ข.
ครู ค.
รวม

ตัวชี้วัดที่ 2 : ประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านเศรษฐกิจดิจิทัลจากวิทยากร
แกนนา กศน. หลักสูตร Digital Literacy และหลักสูตรการค้าออนไลน์
ผลการดาเนินการ
หน่วยงาน

จานวน
หลักสูตร Digital Literacy
ประชาชน เป้าหมาย
จานวน
คิดเป็น
กลุ่มเป้าหมาย (คน)
ผู้เข้าอบรม ร้อยละ
ทั้งหมด (คน)

หลักสูตร การค้าออนไลน์
เป้าหมาย
จานวน
คิดเป็น
(คน)
ผู้เข้าอบรม ร้อยละ

รวม 2 หลักสูตร
จานว คิดเป็น
นรวม ร้อยละ

กศน.

สรุปผลการดาเนินการ
๑. สภาพผลการดาเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร
๒. วิธี การ/ปั จจั ยที่ สามารถด าเนิ นการให้ บรรลุ ผลส าเร็ จตามประเด็ นการตรวจ ติด ตาม
อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา)
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่
ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่

ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี)

2.1.3) การจัดการศึกษาในกลุ่มเด็กตกหล่นจากระบบการศึกษา
ตัวชี้วัด : ร้อยละนักเรียนตกหล่นและนักเรียนออกกลางคัน
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* ตัว ชี้วั ดนี้ ส่ ว นกลางเป็ น ผู้ น าเข้าข้อมู ล ในระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการและติดตาม
ประเมินผล ซึ่งหน่วยงานระดับภาคและจังหวัดเป็นผู้ใช้ข้อมูลในระบบเพื่อการวิเคราะห์และรายงาน
สรุปผลการดาเนินการ
๑. สภาพผลการดาเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร
๒. วิธี การ/ปั จจั ยที่ สามารถด าเนิ นการให้ บรรลุ ผลส าเร็ จตามประเด็ นการตรวจ ติด ตาม
อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา)
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่
ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่

ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี)
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
2.2 โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอานวยความสะดวกในการเรียนรู้ และการเข้าถึงองค์ความรู้
2.2.1) การเรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้
ตัวชี้วัด : ระดับการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของนักเรียนจากเครือข่ายช่องสัญญาณความเร็วสูงของโรงเรียน
* ตัว ชี้วั ดนี้ ส่ ว นกลางเป็ น ผู้ น าเข้าข้อมู ล ในระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการและติดตาม
ประเมินผล ซึ่งหน่วยงานระดับภาคและจังหวัดเป็นผู้ใช้ข้อมูลในระบบเพื่อการวิเคราะห์และรายงาน
สรุปผลการดาเนินการ
๑. สภาพผลการดาเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร
1.1 โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด จานวน 233 โรงเรียน มีอินเตอร์เน็ตใช้งาน
1.2 โรงเรียนทุกโรงเรียนสามารถต่อเชื่อมอินเทอร์เน็ตใช้บริการกับคอมพิวเตอร์ของ
โรงเรียน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือจัดการเรียนการสอนได้
๒. วิธี การ/ปั จจั ยที่ สามารถด าเนิ นการให้ บรรลุ ผลส าเร็ จตามประเด็ นการตรวจ ติด ตาม
อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา)
2.1 หนังสือสั่งการ
2.2 โรงเรียนรายงานสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ
2.3 สานักงานเขตพื้นพื้นการศึกษาช่วยเหลือและประสานงานกับผู้ให้บริการ (ISP)

๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่
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ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่

ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่

บางโรงเรียนสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เร็วพอต่อการ หน่วยงานส่วนกลางประสานงานกับผู้ให้บริการหลัก (TOT) Cat,
ใช้งาน
3BB โดยการปรับปรุงเป็นรายกรณี

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ไม่มี)
2.2.2) DLTV/DLIT
ตัวชี้วัด : ร้อยละสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรร DLTV/DLIT มีการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองผ่านระบบ
ผลการดาเนินการ

หน่วย
งาน
สพป.
สุรินทร์
เขต 3
สพม.

จานวน
สถานศึกษา
ทั้งหมด
(แห่ง)
233

จานวน
สถานศึกษา
ที่ได้รับการ
จัดสรร (แห่ง)
233

จานวนสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรร
รวมทั้งสิ้น
และมีการจัดการเรียนรู้เพื่อให้พัฒนาตนเองผ่าน (1)+(2) ร้อยละ
ระบบ DLTV/DLIT
(แห่ง)
DLTV
(แห่ง) (1)

ร้อยละ

DLIT
(แห่ง) (2)

ร้อยละ

67

28.75

168

72.10

233

100

รวม

สรุปผลการดาเนินการ
๑. สภาพผลการดาเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร
1.1 เครื่องรับสัญญาณระบบ Digital บางโรงเรียนยังไม่ครบ
1.2 หลายโรงเรียนจัดการเรียนแบบคละชั้น
1.3 หลายโรงเรียนครูไม่ครบชั้น
๒. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถดาเนินการให้บรรลุผลสาเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม
อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา)
2.1 สานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จัดโครงการนิเทศ
ติดตามการศึกษาทางไกล โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
2.2 การนาเสนอคลิป วีดีโอ โรงเรียนที่มีจุดเด่นในการใช้ DLTV
2.3 โรงเรี ย นรายงานปัญหาให้ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบเพื่อหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน เช่น อุปกรณ์รับสัญญาณ

๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่
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ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่

1.ครูไม่ครบชั้น
2.ขาดแคลนงบประมาณในการซ่อมบารุง
อุปกรณ์ DLTV/DLIT
3.นักเรียนเรียนแบบคละชั้น ไม่มีสมาธิใน
การเรียน
4.ได้รับการจัดสรรอุปกรณ์ DLIT ยังไม่ครบ
ชั้นเรียน

ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่

1.จัดสรรตาแหน่งครูให้ครบชั้นโดยเฉพาะโรงเรียนขนาด
เล็ก
2.ส่วนกลางควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอในแต่ละปี
3.อยากให้ส่วนกลางจัดสรร TV ขนาดจอภาพ 50 นิ้วขึ้นไป
ให้ครบทุกห้องเรียน

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ไม่มี)
2.2.3) ETV
ตัวชี้วัด : ร้อยละผู้เรียนมีการเรียนรู้ผ่านระบบ ETV
ผลการดาเนินการ
หน่วยงาน

จานวนผู้เรียนตามเป้าหมาย
(คน)

ผู้เรียนมีการเรียนรู้ผ่านระบบ ETV
จานวนผู้เรียน (คน)
คิดเป็นร้อยละ

กศน.

สรุปผลการดาเนินการ
๑. สภาพผลการดาเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร
๒. วิธี การ/ปั จจั ยที่ สามารถด าเนิ นการให้ บรรลุ ผลส าเร็ จตามประเด็ นการตรวจ ติด ตาม
อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา)
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่
ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่

ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี)
2.2.4) การแก้ปัญหาครูขาด ครูไม่ครบชั้น ครูไม่ครบวิชา
ตัวชี้วัด : สัดส่วนนักเรียนต่อครูผู้สอนที่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ
* ตัว ชี้วั ดนี้ ส่ ว นกลางเป็ น ผู้ น าเข้าข้อมู ล ในระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการและติดตาม
ประเมินผล ซึ่งหน่วยงานระดับภาคและจังหวัดเป็นผู้ใช้ข้อมูลในระบบเพื่อการวิเคราะห์และรายงาน
สรุปผลการดาเนินการ
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1. สภาพผลการดาเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีจานวนโรงเรียนในสังกัด
จานวน 233 โรง เปิดสอนระดับประถมศึกษา จานวน 152 โรง และระดับขยายโอกาสทางการศึกษา
จานวน 81 โรง จานวนโรงเรียนที่มีนักเรียน 1-120 คน จานวน 61 โรง จานวนโรงเรียนที่มีนักเรียน
1 - 250 คน จานวน 160 โรง และจานวนโรงเรียนที่มีนักเรียน 250 คนขึ้นไป จานวน 73 โรง
การเปรียบเทียบข้อมูลการบริหารอัตรากาลังของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ วันที่
10 มิถุนายน 2561 และปัจจุบันมีดังนี้
ข้อมูล ณ วันที่

โรงเรียนเกินเกณฑ์

โรงเรียนขาดเกณฑ์

โรงเรียนพอดีเกณฑ์

โรงเรียนมีครูไม่ครบชั้น

10 มิถุนายน 2561

66

39

128

53

ปัจจุบัน

31

11

191

53

๒. วิธี การ/ปั จจั ยที่ สามารถด าเนิ นการให้ บรรลุ ผลส าเร็ จตามประเด็ นการตรวจ ติด ตาม
อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา)
การแก้ไขปั ญหาครูขาด ครูไม่ค รบชั้น ไม่ครบสาระการเรียนรู้ ส านักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาได้มีการพิจารณาเกลี่ยอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การจัดสรรอัตรากาลัง
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด ในส่วนของโรงเรียน
ขนาดเล็กมีการใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV เพื่อลดปัญหาการขาดครู หรือครูไม่ครบชั้นไม่ครบสาระ
การเรียนรู้ ตลอดจนให้ผู้มีประสบการณ์หรือทักษะในชุมชนช่วยฝึกและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ
โรงเรียน เป็นการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้ดาเนินการจัดทาแผนงาน
โครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหาดังต่อไปนี้ การทาแผนอัตรากาลังประจาปี (ข้อมูล 10 มิถุนายน
2561) และจัดทาข้อมูลประกอบการวางแผนอัตรากาลัง 10 ปี (2561-2570) สาหรับสถานศึกษาในสังกัด
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่
ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่

ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่

1.ไม่สามารถจัดสรรอัตราครูให้โรงเรียนขนาด
เล็ก ให้ครูครบชั้น และครูครบวิชาได้
เนื่องจากข้อจากัดในเรื่องเกณฑ์อัตรากาลังที่
ก.ค.ศ.กาหนด

1. ก.ค.ศ.ควรมีการปรับปรุงเกณฑ์อัตรากาลังให้เป็นไปใน
สภาพความเป็ น จริ ง เพื่ อ ช่ ว ยแก้ ปั ญ หาการบริ ห าร
อัตรากาลังในโรงเรียนขนาดเล็ก หรือกาหนดมาตรการใน
การแก้ปัญหาให้เป็นรูปธรรม ชัดเจน สามารถแก้ไขความ
ขาดแคลนครูได้

2.พนักงานราชการ ที่ได้รับการจัดสรรอัตรา 2. ควรจัด สรรงบประมาณให้ เ หมาะสมกั บ อั ตราที่ไ ด้ รั บ
แต่ไม่มีงบประมาณจัดสรร ทาให้การบริหาร จัดสรรเพื่อเป็นแนวทางแก้ปัญหาให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่
อัตรากาลังพนักงานราชการไม่มีประสิทธิภาพ ครูไม่ครบชัน้ หรือไม่ครบวิชาเอกต่อไป
ไม่สามารถนาอัตรามาแก้ปัญหาโรงเรียนที่มี
ครูไม่ครบชั้น หรือครูไม่ครบวิชาได้
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง
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- ควรมีการกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการในการแก้ไขปัญหาความขาดแคลนครูในโรงเรียน
ขนาดเล็กให้เป็นรูปธรรม สามารถนามาแก้ไขปัญหาได้
3. นโยบาย : การสร้างความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
3.1 การเพิ่ มศั ก ยภาพผู้ สาเร็ จ การศึ ก ษาให้ ส อดคล้ องกั บกลไกการขั บ เคลื่อ นเศรษฐกิจ ของประเทศ
นโยบายประเทศไทย 4.0 และความสามารถในการแข่งขัน
3.1.1) ห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยม
ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานศึกษา/สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการทางาน
ผลการดาเนินการ
หน่วยงาน

สถานศึกษา/
สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด
(แห่ง)

สถานศึกษา/สถาบันอุดมศึกษาทีจ่ ัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการการทางาน (แห่ง)

คิดเป็นร้อยละ

สพม.
สช.
สอศ.
สกอ.
- ในกากับ
- รัฐ
- เอกชน
- วชช.
รวม

สรุปผลการดาเนินการ
๑. สภาพผลการดาเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร
๒. วิธี การ/ปั จจั ยที่ สามารถด าเนิ นการให้ บรรลุ ผลส าเร็ จตามประเด็ นการตรวจ ติด ตาม
อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา)
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่
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ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่

ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี)
3.1.2) การยกระดับมาตรฐานอาชีวศึกษาทวิภาคี (Dual Vocational Education/DVE/
สหกิจศึกษา (Work Integrated Learning/WIL)
ตัวชี้วัด : ร้อยละสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทวิภาคี/สหกิจศึกษา
* ตัว ชี้วั ดนี้ ส่ ว นกลางเป็ น ผู้ น าเข้าข้อมู ล ในระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการและติดตาม
ประเมินผล ซึ่งหน่วยงานระดับภาคและจังหวัดเป็นผู้ใช้ข้อมูลในระบบเพื่อการวิเคราะห์และรายงาน
สรุปผลการดาเนินการ
๑. สภาพผลการดาเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร
๒. วิธี การ/ปั จจั ยที่ สามารถด าเนิ นการให้ บรรลุ ผลส าเร็ จตามประเด็ นการตรวจ ติด ตาม
อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา)
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่
ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่

ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี)
3.1.3) การสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (SMEs) 4.0/Start Up
ตัวชี้วัด : ร้อยละจานวนสถานศึกษาที่มีการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
ผลการดาเนินการ
จานวนสถานศึกษา
สถานศึกษา
สังกัด สอศ. ทั้งหมด

ที่มีการสร้างทักษะ
การเป็นผู้ประกอบการ
(แห่ง)

จานวนนักเรียน/นักศึกษา
คิดเป็น
ที่ได้รับการสร้างทักษะการ
ทั้งหมด
ร้อยละ
เป็นผู้ประกอบการ (คน)

รัฐบาล
เอกชน

สรุปผลการดาเนินการ
๑. สภาพผลการดาเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร

คิดเป็น
ร้อยละ
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๒. วิธี การ/ปั จจั ยที่ สามารถด าเนิ นการให้ บรรลุ ผลส าเร็ จตามประเด็ นการตรวจ ติด ตาม
อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา)
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่
ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่

ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี)
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
3.2 หลักสูตรการผลิตกาลังคนที่ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ
3.2.1) อาชีวะ 4.0/หลักสูตรอาชีวะ Premium 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษามีสมรรถนะเป็นที่พึงพอใจของสถานประกอบการ
ผลการดาเนินการ

สถานศึกษาสังกัด สอศ.

จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาทั้งหมด
ผู้สาเร็จการศึกษาที่ไม่อยู่ใน
หลักสูตรอาชีวะ Premium 10
อุตสาหกรรมเป้าหมาย(คน)

ปวช.

ปวส.

ผู้สาเร็จการศึกษาใน
หลักสูตรอาชีวะPremium
10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
(คน)
ปวช.

ปวส.

รวม

จานวนผู้สาเร็จ
การศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาที่มี
งานทา (คน)

ปวช.

ปวส.

จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาที่มีงานทา
มีสมรรถนะเป็นที่พึงพอใจ
ของสถานประกอบการ (คน)
ปวช.
คน

ร้อยละ

ปวส.
คน

ร้อยละ

รัฐบาล
เอกชน
รวม

สรุปผลการดาเนินการ
๑. สภาพผลการดาเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร
๒. วิธี การ/ปั จจั ยที่ สามารถด าเนิ นการให้ บรรลุ ผลส าเร็ จตามประเด็ นการตรวจ ติด ตาม
อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา)
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่
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ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่

ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี)
4. นโยบาย : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
4.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
4.1.1) โครงการ 1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพ
ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมของครูเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วม
โครงการ 1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพ
ผลการดาเนินการ
สังกัด
สพป.สร.3..

จานวน
โรงเรียน
ทั้งหมด

โรงเรียนที่มีครูครบ
ชั้น

โรงเรียนที่มีครูครบ
วิชาเอก

โรงเรียนที่มีครูครบวิชาชีพ
หรือวิชาเฉพาะด้านที่จดั
การเรียนการสอน
คิดเป็น
จานวน
ร้อยละ

โรงเรียนที่มีความ
พร้อมของครู
ครบทั้ง 3 ด้าน
คิดเป็น
จานวน
ร้อยละ

จานวน

คิดเป็น
ร้อยละ

จานวน

คิดเป็น
ร้อยละ

51

51

100

35

68.63

0

0

0

0

51

51

100

35

68.63

0

0

0

0

สพป.....
สพป.....
รวม

สรุปผลการดาเนินการ
1. สภาพผลการดาเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร
สภาพการดาเนินการของโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล ของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 มีจานวน 51 โรงเรียน พบว่า
1.1 โรงเรียนที่มีความพร้อมในการดาเนินการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล จากผลการประเมิน
ระยะที่ 1 พบว่า โรงเรียนมีความพร้อมมากที่สุด จานวน 12 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 23.53 และโรงเรียน
ที่มีความพร้อมในระดับปานกลาง มีจานวน 39 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 76.47
1.2 โรงเรียนได้จัดทาแผนปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล ครบทุกโรงเรียน
1.3 โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล กาลังปฏิบัติการวางแผน ประชุม ปรึกษาหารือกับ
คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและผู้ปกครองในการปฏิบัติการและทากิจกรรมตามที่ได้วางแผนเอาไว้
๒. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถดาเนินการให้บรรลุผลสาเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม อย่างไรบ้าง
(แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา)
2.1 กาหนดปฏิทินวางแผนการนิเทศ ติดตาม โครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3
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2.2 ประเมินความพร้อมของการดาเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลระยะที่
1 และระยะที่ 2 พร้อมทั้งวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย และแนวทางในการดูแลช่วยเหลือในระดับสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาให้กับโรงเรียนที่มีความพร้อมในระดับปานกลาง
2.3 ปัจจัยที่ทาให้การดาเนินการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล สามารถดาเนินกิจกรรมต่างๆที่
ได้วางแผนเอาไว้ให้สาเร็จนั้น มีปัจจัยที่สาคัญ คือ หน่วยงานต่างๆ เช่น องค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอ
เทศบาล จังหวัด และหน่วยงานอื่นๆที่ได้ทาสนธิสัญญาร่วมกัน ต้องรับทราบการดาเนินกิจกรรมของโรงเรียน
คุณภาพประจาตาบลของแต่ละโรงเรี ยนที่อยู่ในเขตบริการ ซึ่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์เขต 3 ได้ดาเนินการทาหนังสือราชการ แจ้งให้กับหน่วยงานดังกล่าวทราบแล้ว
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่
ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่

ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่

1.หน่ว ยงานราชการอื่นๆไม่ได้ทราบถึงแนว 1.ท าหนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม กั บ หน่ ว ยงานราชการอื่ น ๆที่
ทางการด าเนิ น การของโรงเรี ย นคุ ณ ภาพ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ความเข้ า ใจ ชี้ แ จงแนวทางการด าเนิ น
ประจาตาบล
กิจกรรมของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล และ
แนวทางในการให้ความช่วยเหลือต่างๆ
2.การด าเนิ น กิ จ กรรมต่ า งๆของโครงการ 2.ให้องค์กรบริหารส่วนตาบล สนับสนุนงบประมาณในการ
โ ร ง เ รี ย น คุ ณ ภ า พ ป ร ะ จ า ต า บ ล ไ ม่ มี ดาเนินกิจกรรมของโครงการ
งบประมาณในการสนับสนุน
3.มีการประเมินจาก สพฐ. บ่อยครั้ง

3.แจ้ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น ที่ ชั ด เจน ระบุ ป ฏิ ทิ น การ
ประเมินล่วงหน้าเพื่อให้โรงเรียนทราบ

4.แนวทางในการดาเนินการยังไม่ชัดเจน

4.ประชุม วางแผนการปฏิบั ติการในระดั บส านั กงานเขต
พื้นที่การศึกษาฯ

5.ครู แ ละบุ ค ลากรอื่ น ๆยั ง ไม่ เ ข้ า ใจถึ ง แนว 5.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนคุณภาพประจา
ทางการดาเนินการโครงการโรงเรียนคุณภาพ ตาบลให้กับคณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบ
ประจาตาบล
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี)

4.1.2) การบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 1 อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง
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ตัวชี้วัดที่ 2 อัตราส่วนนักเรียนต่อครู
* ตัวชี้วัด 1 และ ๒ ส่ วนกลางเป็นผู้นาเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการและ
ติดตามประเมินผล ซึ่งหน่วยงานระดับภาคและจังหวัดเป็นผู้ใช้ข้อมูลในระบบเพื่อการวิเคราะห์และรายงาน
ตัวชี้วัดที่ 3 อัตราส่วนจานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจานวนนักเรียน
ผลการดาเนินการ
จานวนคอมพิวเตอร์ นักเรียนทั้งหมดในระดับชัน้ นักเรียนทั้งหมดในระดับชัน้
ในสถานศึกษาที่ใช้ใน
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/
การเรียนการสอน
ปวช.
สาหรับนักเรียน
จานวน
อัตราส่วน
จานวน
อัตราส่วน
ชั้นมัธยมศึกษาหรือ
(คน)
นร : คอมฯ
(คน)
นร : คอมฯ
เทียบเท่า

สังกัด

สพป.สร.3
สพม.
สช.
สอศ.(รัฐบาล)
สอศ.(เอกชน)
รวม

1,066

6,703

6:1

176

นักเรียนทั้งหมด
ในระดับ ปวส.
จานวน
(คน)

อัตราส่วน
นร : คอมฯ

6:1

สรุปผลการดาเนินการ
๑. สภาพผลการดาเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร
1.1 จานวนคอมพิวเตอร์ยังไม่เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน
1.2 ขาดแคลนงบประมาณในการซ่อมบารุง
๒. วิธี การ/ปั จจั ยที่ สามารถด าเนิ นการให้ บรรลุ ผลส าเร็ จตามประเด็ นการตรวจ ติด ตาม
อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา)
ส่วนกลางควรจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอกับนักเรียน
เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลสาหรับการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่
ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่

ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีข้อจากัดด้าน ส่ว นกลางควรจัดสรรงบประมาณระบบคอมพิวเตอร์เป็น
งบประมาณที่จะดูแลโรงเรียน
ก้อนรายเขตพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นครุภัณฑ์ใหม่หรืองบประมาณ
ในการซ่ อ มบ ารุ ง เพื่ อ ให้ เ ขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาจั ด สรรให้
โรงเรียนตามสภาพปัญหา
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี)
4.1.3) Partnership School
ตัวชี้วัด : ร้อยละของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Partnership School
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ผลการดาเนินการ
จานวน
โรงเรียน
ทั้งหมด
(แห่ง)

สังกัด

สพป.สร.3
สพม.
รวม

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
Partnership School รุ่นที่ 1
มีการทาแผนร่วมกับ
ได้รบั ความร่วมมือ/
ภาคเอกชน
สนับสนุนจากภาคเอกชน
จานวน
คิดเป็น
จานวน
คิดเป็น
(แห่ง)
ร้อยละ
(แห่ง)
ร้อยละ

0

0

0

0

0

โรงเรียนที่ไม่มี School Partner
แต่ได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาคเอกชน
จานวน
(แห่ง)

0

คิดเป็น
ร้อยละ

0

สรุปผลการดาเนินการ
๑. สภาพผลการดาเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร
๒. วิธี การ/ปั จจั ยที่ สามารถด าเนิ นการให้ บรรลุ ผลส าเร็ จตามประเด็ นการตรวจ ติด ตาม
อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา)
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่
ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่

ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี)
4.1.4) การสร้างการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน สถาบัน/องค์กรต่างๆ ในสังคม
เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ/เอกชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษาแบบประชารัฐ
ผลการดาเนินการ
สังกัด

จานวนโรงเรียนทั้งหมด (แห่ง)

จานวนหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ/เอกชน
ที่มีส่วนร่วมจัดการศึกษาแบบประชารัฐ (แห่ง)

สพป.สร.3
สพม.
สช.
สอศ.
สกอ.
กศน.
รวม

21

21

สรุปผลการดาเนินการ
๑.สภาพผลการดาเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร

ร้อยละ

100
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โรงเรียนประชารัฐ ของ สพป.สร.3 จานวน 20 โรงเรียน ยังคงดาเนินการตามแผนปฏิบัติการของ
โรงเรียนที่วางเอาไว้ ไม่ค่อยได้มีการสารวจ หรือประเมิน หรือได้รับความช่วยเหลือมากนัก
๒. วิธีการ/ปัจจัยที่สามารถดาเนินการให้บรรลุผลสาเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม อย่างไรบ้าง
(แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา)
๒.๑ จัดประชุมทาความเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติการของโรงเรียนประชารัฐในแต่ละปี กาหนด
เป้าหมายให้ชัดเจน ร่วมกาหนด วางแผน และแนวทางการดาเนินการร่วมกัน
๒.๒ จัดสรรงบประมาณการช่วยเหลือโรงเรียนประชารัฐ
๒.๓ นาเสนอแผนปฏิบัติการต่อผู้ประสานงาน หรือ Partner ship หรือความต้องการเร่งด้วนใน
แต่ละปีการศึกษา เพื่อวางแผนการดาเนินกิจกรรมของแต่ละปีอย่างมีเป้าหมายและชัดเจน
๒.๔ ประเมินผล นิเทศ ติดตาม การดาเนินการของโรงเรียนประชารัฐ
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่
ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่

ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี)
4.1.5) การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค
ตั วชี้วั ด : ร้ อยละของผู้สาเร็ จ การศึ กษาในแต่ ร ะดับ การศึกษาเพีย งพอกั บความต้อ งการ
ของตลาดแรงงาน
ผลการดาเนินการ
ศูนย์ประสานงานการผลิตและ
พัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาระดับ
กลุ่มจังหวัด
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
รวม

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา ปี
การศึกษา 2561 (คน)
ปวช.

ปวส.

ป.ตรี

หลักสูตร
ระยะสั้น

จานวนความต้องการของตลาดแรงงานต่อผู้สาเร็จการศึกษา
ในแต่ระดับการศึกษา (คน)
ปวช.

คิดเป็น
ร้อยละ

ปวส.

คิดเป็น
ร้อยละ

ป.ตรี

คิดเป็น
ร้อยละ

หลักสูตร
ระยะสั้น

สรุปผลการดาเนินการ
๑. สภาพผลการดาเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร
๒. วิธี การ/ปั จจั ยที่ สามารถด าเนิ นการให้ บรรลุ ผลส าเร็ จตามประเด็ นการตรวจ ติด ตาม
อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา)
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่
ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่

ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่

คิดเป็น
ร้อยละ
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4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี)
5. นโยบาย : การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
5.1 การพัฒนาครูทั้งระบบ เพื่อการจัดการเรียนรู้แนวใหม่
5.1.1) การพัฒนาครู/ครูพี่เลี้ยง/ครูปฐมวัยที่ไม่จบวิชาเอกปฐมวัย
ตัวชี้วัด : ร้อยละของครู/ครูพี่เลี้ยง/ครูปฐมวัยที่ไม่จบวิชาเอกปฐมวัยได้รับการพัฒนาเพื่อนาผล
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ผลการดาเนินการ
หน่วยงาน

สพป.สร.3
สศศ.
สกอ.
สช.
อปท.
อื่นๆ
รวม

จานวนครู/ครูพี่
จานวนครู/ครูพี่
เลี้ยง/ครูปฐมวัย
เลี้ยง/ครูปฐมวัยที่จบ
ที่ทาการสอนระดับ
วิชาเอกปฐมวัย
ปฐมวัยทั้งหมด (คน)
(คน)

432

219

จานวนครู/ครูพี่
เลี้ยง/ครูปฐมวัยที่ไม่
จบวิชาเอกปฐมวัย
(คน)

213

จานวนครู/ครูพี่เลี้ยง/ครูปฐมวัย
ที่ไม่จบวิชาเอกปฐมวัยได้รับการพัฒนา
เพื่อนาผลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
คน
คิดเป็นร้อยละ

432

100

สรุปผลการดาเนินการ
๑. สภาพผลการดาเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร
1.1 อบรมและพัฒนาครูปฐมวัยอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา
1.2 เผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยให้ครูอย่างต่อเนื่อง
๒. วิธี การ/ปั จจั ยที่ สามารถด าเนิ นการให้ บรรลุ ผลส าเร็ จตามประเด็ นการตรวจ ติด ตาม
อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา)
2.1 ให้ ค วามรู้ และเทคนิ ค การสอนพร้อ มทั้ ง นวั ตกรรมทางการศึ กษาปฐมวั ยผ่ า น
โครงการและเพิ่มช่องทางแลกเปลี่ยนความรู้ผ่าน Line กลุ่มครูปฐมวัย

๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่
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ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่

ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่

๑. แผนปฏิบัติการของโรงเรียนประชารัฐในแต่ละ 1.จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารโครงการโรงเรี ย นประชารั ฐ
ปียังไม่ชัดเจน
ประจาปี ๒๕๖๒
2.ไม่ ไ ด้ ป ระชุ ม วางแผนปฏิ บั ติ ก ารของกลุ่ ม 2.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
โรงเรียนประชารัฐ
๓.แผนการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานโรงเรียน จัดทาแผนนิเทศ งบการนิเทศติดตามโครงการโรงเรียนประรัฐ
ประชารัฐยังไม่ชัดเจน
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง
๔.๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนกาหนดกิจกรรมประจาปี และรับฟังปัญหา
แนวทางการแก้ไขของโรงเรียนประชารัฐ
๔.๒ จัดสรรงบประมาณให้สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมของโรงเรียนประชารัฐอย่าง
ต่อเนื่อง
๔.๓ กาหนดแผนการนิเทศ ติดตามและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการนิเทศ ติดตาม
โครงการโรงเรียนประชารัฐ
5.1.2) การพัฒนาครูรูปแบบใหม่ และ PLC
ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละของครูที่ผ่านการพัฒนาตามกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)
และนาผลการพัฒนามาปรับการเรียนการสอน
ผลการดาเนินการ
สังกัด

สพป.สร.3
สพม.
สอศ.
กศน.
รวม

จานวนครูทผี่ ่านการพัฒนาตามกระบวนการ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) (คน)

จานวนครูทผี่ ่านการพัฒนา และนาผล
การพัฒนามาใช้ในการเรียนการสอน
(คน)

คิดเป็น
ร้อยละ

2,694

2,694

100

ตัวชี้วัด ที่ 2 : ร้ อยละของครูที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครู แบบครบวงจรน าผล
การพัฒนามาใช้ในการเรียนการสอน
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ผลการดาเนินการ
สังกัด

จานวนครูทผี่ ่านการพัฒนาโครงการพัฒนาครู
รูปแบบครบวงจร (คน)

จานวนครูทผี่ ่านการพัฒนา นาผลการ
พัฒนามาใช้ในการเรียนการสอน (คน)

คิดเป็น
ร้อยละ

2,298

2,298

100

สพป.สร.3
สพม.
สอศ.
รวม

สรุปผลการดาเนินการ
๑. สภาพผลการดาเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้ดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์หลายช่องทางทุกคนช่วยกันติดตามข่าวสารและใช้วิธีร่วมด้วยช่วยกัน ช่วยกันบอกกล่าวข่าว
ความเคลื่อนไหวในกลุ่ม ทาให้สามารถดาเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงานได้ทันตามกาหนดเวลา
๒. วิธี การ/ปั จจั ยที่ สามารถด าเนิ นการให้ บรรลุ ผลส าเร็ จตามประเด็ นการตรวจ ติด ตาม
อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา)
2.1 การติดต่อประสานงานกันในระบบอิเล็กทรอนิก ส์ เช่น ระบบไลน์ ระบบทางเว็ป
ไซต์ ทางโทรศัพท์ ทาง My office
2.2 การประสานงานร่วมมือกันของกลุ่มที่เกี่ยวข้องในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เช่น กลุ่มอานวยการดาเนินการลงรับหนังสือแจ้งไปยังกลุ่มบริหารงานบุคคลอย่าง
รวดเร็ว กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ดาเนินการให้ครูยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและ
บริการข้อมูลการใช้จ่ายเงิน กลุ่มบริหารงานบุคคลขอเงินงบประมาณสาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม เป็นต้น
2.3 จัดทาแผนการดาเนินงาน และประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อให้เป็นไปตาม
ปฏิทินที่กาหนดไว้
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที - ไม่ม-ี
ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่

ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่

-

-

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี)

5.1.3) การฝึกงานในสถานประกอบการของครูสายอาชีพ
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ตัวชี้วัด : ร้อยละของครู สายวิชาชีพที่ได้รับการฝึกงานในสถานประกอบการ และตรงตาม
สาขาวิชาที่สอนที่สอน
ผลการดาเนินการ
สังกัด

จานวนครูสายวิชาชีพที่ได้รบั การฝึกงานในสถาน
ประกอบการ (คน)
ข้าราชการ ครูอตั รา
พนักงาน
รวม
ครู
จ้าง
ราชการ

จานวนครูสายวิชาชีพที่ได้รบั การฝึกงานในสถานประกอบการตรง
ตามสาขาวิชาที่สอน (คน)
ข้าราชการ ครูอตั รา
พนักงาน
รวม
ร้อยละ
ครู
จ้าง
ราชการ

สอศ.

สรุปผลการดาเนินการ
๑. สภาพผลการดาเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร
๒. วิธี การ/ปั จจั ยที่ สามารถด าเนิ นการให้ บรรลุ ผลส าเร็ จตามประเด็ นการตรวจ ติด ตาม
อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา)
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่
ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่

ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี)
6. นโยบาย : การขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภูมิภาค
ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ :
6.1 การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัดและภาค
6.1.1) การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัดและภาค
ตัวชี้วัด : สานักงานศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัด สามารถขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดกลุ่มจังหวัดและภาค สู่การปฏิบัติได้
ผลการดาเนินการ
ประเด็นการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาจังหวัดกลุ่มจังหวัดและภาค

1. มีกระบวนการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดกลุ่มจังหวัด
2. มีการบูรณาการการทางานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัด
กลุ่มจังหวัดและภาค
3. มีการบูรณาการทั้งภายในและภายนอกกระทรวง
ศึกษาธิการ
4. มีการนาแผนงานโครงการไปสูก่ ารปฏิบัติ

สรุปผลการดาเนินการ

ระดับการปฏิบตั ิ
มากที่สดุ

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สดุ
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๑. สภาพผลการดาเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร
๒. วิธี การ/ปั จจั ยที่ สามารถด าเนิ นการให้ บรรลุ ผลส าเร็ จตามประเด็ นการตรวจ ติด ตาม
อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา)
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่
ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่

ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี)
6.1.2) ความเชื่อมโยงการจัดหลักสูตรการศึกษาทุกระดับเพื่อตอบสนองการพัฒนาเชิงพื้นที่
ตัวชี้วัด : สานักงานศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัด มีการจัดทาแผนการพัฒนา
การศึกษาที่เชื่อมโยงการจัดหลักสูตรการศึกษาเพื่อตอบสนองการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area - Based
Education Management)
ผลการดาเนินการ
ประเด็นการเชื่อมโยงการจัดหลักสูตรการศึกษาเพื่อ
ตอบสนองการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area - Based
Education Management)

ระดับการปฏิบตั ิ
มากที่สดุ

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สดุ

1. มีการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาที่เชื่อมโยงการจัด
หลักสูตรการศึกษาตามบริบทเชิงพื้นที่
2. มีการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาการศึกษาที่เชื่อมโยง
การจัดหลักสูตรการศึกษาตามบริบทเชิงพื้นที่
รวม

สรุปผลการดาเนินการ
๑. สภาพผลการดาเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร
๒. วิธี การ/ปั จจั ยที่ สามารถด าเนิ นการให้ บรรลุ ผลส าเร็ จตามประเด็ นการตรวจ ติด ตาม
อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา)
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่
ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่

ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี)
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6.1.3) การจัดการและบูรณาการข้อมูลสานสนเทศทางการศึกษาเพื่อการวางแผนการศึกษาเชิงพื้นที่
และติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัด : สานักงานศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัด สามารถจัดการและบูรณา
การข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการวางแผนการศึกษาเชิงพื้นที่
ผลการดาเนินการ
ประเด็นการจัดการและบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษาเพื่อการวางแผนการศึกษาเชิงพืน้ ที่

ระดับการปฏิบตั ิ
มากที่สดุ

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สดุ

1. มีการจัดเก็บรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล
2. มีการประมวลผลข้อมูลและจัดทาสาระสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทลั ด้านการศึกษาของจังหวัด
3. การจัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
และเทคโนโลยีดิจิทลั ที่สะดวกต่อการนาไปใช้
4. การบูรณาการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ในการวางแผนการศึกษา
รวม

สรุปผลการดาเนินการ
๑. สภาพผลการดาเนินการในพื้นที่ตามประเด็นการตรวจ ติดตาม เป็นอย่างไร
๒. วิธี การ/ปั จจั ยที่ สามารถด าเนิ นการให้ บรรลุ ผลส าเร็ จตามประเด็ นการตรวจ ติด ตาม
อย่างไรบ้าง (แผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับเพื่อแก้ปัญหา)
๓. ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะระดับพื้นที่
ปัญหา/อุปสรรคที่แก้ไขไม่ได้ในระดับพื้นที่

ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (ถ้ามี)

คณะทางาน
1.นางภานิชา อินทร์ช้าง
2.นายฉลาด สาโยธา
3.นางนงลักษณ์ บึ้งชัยภูมิ
4.นางชลกนก ศรีไทย
5. นางธมลวรรณ พลัง
6. นางสาววิลาศินี กาจิตเอก
7. นางสาวเบญญาภา ดียิ่ง

ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3
รองผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3
ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการ ชานาญงาน
ลูกจ้าง
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คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
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กลุ่มนโยบายและแผน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓
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