


 

 

             

 

  

  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เป็นหน่วยงานทางการศึกษามีภารกิจ           
ในการส่งเสริมสนับสนุน กำกับ ติดตามการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาให้เด็กไทยได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง        
มีคุณภาพ พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาและได้จัดทำนโยบายและกลยุทธ์ใน
การบริหารจัดการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว     
และเมื่อสิ้นปีงบประมาณจึงต้องจัดทำรายงานการจัดการศึกษา  เพ่ือให้ทราบผลสำเร็จ จุดเด่น จุดด้อย           
และแนวทางในปีงบประมาณต่อไปตลอดจนเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัด       
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพร้อมทั้งข้อมูลที่เป็นอุปสรรค ปัญหาที่จะนำไปสู่การปรับปรุง     
พัฒนาต่อไป   

 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 จึงจัดทำขึ้น เพ่ือสรุปผล                      
การดำเนินงานในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาเพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในปีถัดไป 
ขอบคุณคณะทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ ความร่วมมือเป็นอย่างดีทำให้เอกสารฉบับนี้สมบูรณ์บรรลุ
วัตถุประสงค์และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจ  

 
      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
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          ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  
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       ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย 
 

                 

 
 
 
 
 
     
     
 
          นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ 
      ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศกึษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
            นางสาวชูจิตร  ชูทรงเดช 
              ผอ.กลุ่มอำนวยการ 

 
 
 
 
 
 
 
     
                    นายวัชรา  สามาลย ์

ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที ่ผอ.การกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
      นางนวลรัตน์  จันทร์เพ็ชร์   
       ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
            นายสุชาติ คำบุญฐิติสกลุ 
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสนิทรัพย์ 
          
 

 
 
 
 
 
 
 
 

นายเสนอ  ประพันธ์ 
                ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 

      
 
 
 
 
        
       
 
        นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี 
ปฏิบัติหน้าท่ีผอ.กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา   
 

 
 
 
 
 
           
              
          
             นางปฤษณา อรรถเวทิน 
      ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มกฎหมายและคด ี
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                นางสาวลัดดาวัลย์   ไชยยา 
      ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 
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คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผลและเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์    ประธานกรรมการ  
2. นายยรรยง  วงค์คำจันทร์  ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของรัฐ  กรรมการ  
3. นายจำลอง   ผู้สมเก่า    ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ  
4. นางตวงรัตน์ เกียรติคุณรัตน์  ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ  
6. นายสมชัย   นามสว่าง   ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ  
7. นางอุดมพร  สิงห์ชัย    ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ  
8. นายบัญญัติ  สมชอบ  ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ  
9. ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   กรรมการและเลขานุการ 
  

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผลและเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
 1. ส่ ง เส ริม สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารน ำม าตรฐาน การศึ กษ าขั้ น พ้ื น ฐาน มากำหน ด เป็ น แนวท าง                                   
การติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการบริหารและการดำเนินการของหน่วยงาน  และสถานศึกษา         
ในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2. กำหนดแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการบริหารและการดำเนินการของหน่วยงานและสถานศึกษา
ในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 3. พิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการดำเนินการตามแผนที่กำหนด 
 5. รับทราบผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการดำเนินการตามแผนและ
ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 6. ส่งเสริมให้มีการประสานการดำเนินการกับคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 
 

         ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ได้รับการจัดการจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย จำนวน 523,488,892 บาท ซึ่งงบประมาณส่วนใหญ่เป็นงบเงินอุดหนุน ร้อยละ 71.35                       
ของงบประมาณท่ีได้รับรายละเอียดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 จำแนกตามงบรายจ่ายดังนี้  

หมายเหตุ: งบประมาณคงเหลือหมายรวมถึงเงินกันไว้เหลื่อมปีและเงินเหลือจ่าย 

 

 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

งบประมาณท่ีไดร้บั

งบประมาณท่ีใชไ้ป

งบประมาณคงเหลือ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบอดุหนนุ งบรายจ่ายอ่ืน

 

ที ่
งบประมาณประจำปี 2564 (ข้อมูล ณ วันที ่30 กันยายน 2564) 

ประเภทงบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป งบประมาณ
คงเหลือ 

1 งบดำเนินงาน 46,208,807 40,806,657.42 5,402,149.58 
2 งบลงทุน 102,360,700 55,022,662.22 47,338,037.78 
3 งบอุดหนุน 373,525,925 371,831,171 1,694,754 
4 งบรายจ่ายอื่น 1,393,460 1,393,357.32 102.68 

รวมทั้งสิ้น 523,488,892 469,053,847.96 54,435,044.04 
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ภารกิจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร ์ 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ 17 
สิงหาคม 2553 เรื่องการกำหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ              
(ฉบับที่ 3) และพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที่ 2) เพ่ือบริหารจัด
การศึกษา กำกับดูแล สนับสนุนและส่งเสริม การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียน  ในสังกัด 
85 โรงเรียนในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ ให้เป็นไปตามนโยบายได้มาตรฐานการศึกษาท่ัวถึงมีคุณภาพและเป็นธรรม 

 

 โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ รับผิดชอบการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานครอบคลุมทั้ง
จังหวัดสุรินทร์ จำนวน   17  อำเภอ รวมพ้ืนที่ จังหวัดสุรินทร์  ดังนี้ 
 

  1.  อำเภอเมืองสุรินทร์   11. อำเภอกาบเชิง 
  2.  อำเภอปราสาท  12.  อำเภอบัวเชด 
  3.  อำเภอสังขะ   13.  อำเภอลำดวน 
  4.  อำเภอศรีขรภูมิ  14.  อำเภอ ศรีณรงค์ 
  5.  อำเภอรัตนบุรี  15.  อำเภอ พนมดงรัก 
  6.  อำเภอท่าตูม   16.  อำเภอ เขวาสินรินทร์ 
  7.  อำเภอสำโรงทาบ  17.  อำเภอ โนนนารายณ์ 
  8.  อำเภอชุมพลบุรี 
  9.  อำเภอจอมพระ 
  10. อำเภอสนม 
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อํานาจหน้าที่ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
 

  1.จัดทํานโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย 
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถิ่น  

  2.วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา
และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบรวมทั้งกํากับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว  

 3.ประสานส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 4.กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 5.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 6.ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆรวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดและ                

การพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 7.จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 8.ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

รวมทั้งบุคคลองค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนาสถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบ
ที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

 9.ดําเนินการและประสานส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 10.ประสาน ส่งเสริม การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทํางานด้านการศึกษา  
 11.ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ เอกชนและองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในฐานะสํานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 12.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด

โดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
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  ข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลจำนวนบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ (10 มิถุนายน 2564) 
 

 

            
 
 

 
 
 
 
 
 
 

0 5 10 15 20 25 30

ข้อมูลจ านวนบุคลากรในส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาสริุนทร์            
(10 มิถุนายน 2564)

ลกูจา้งชั่วคราว พนกังานราชการ 38 ค (2) ศึกษานิเทศก์ รอง ผอ.สพม.33 ผอ.สพม.33

สายงาน จำนวน 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 1 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 3 
ศึกษานิเทศก์ 13 
บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) 28 
พนักงานราชการ 1 
ลูกจ้างชั่วคราว 10 

รวมทั้งสิ้น 56 
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142

68

216

3

2,679

74

85

ลู ก จ้ า ง ช่ั ว ค ร า ว

ลู ก จ้ า ง ป ร ะ จ า

พ นั ก ง า น ร า ช ก า ร

3 8 ค ( 2 )

ข้ า ร า ช ก า ร ค รู

ร อ ง  ผ อ . โ ร ง เ รี ย น

ผ อ . โ ร ง เ รี ย น

จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษาสังกัด                    
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์                    

(10 มิ ถุนายน 2564)

 
ตารางที่ 2 จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
     สุรินทร์ (10 มิถุนายน 2564) 
 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตำแหน่ง จำนวน 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 85 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 74 
ข้าราชการครู 2,679 
บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) 3 
พนักงานราชการ 216 
ลูกจ้างประจำ 68 
ลูกจ้างชั่วคราว 142 

รวมทั้งสิ้น 3,267 
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ข้อมูลจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2564

รวมประกาศนียบตัรวิชาชีพ ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ปีท่ี 3 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ปีท่ี 2 ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ปีท่ี 1

รวมมธัยมศกึษาตอนปลาย มธัยมศกึษาปีที่ 5 มธัยมศกึษาปีที่ 4 มธัยมศกึษาปีที่ 6

รวมมธัยมศกึษาตอนตน้ มธัยมศกึษาปีที่ 3 มธัยมศกึษาปีที่ 2 มธัยมศกึษาปีที่ 1

        ตารางท่ี 3 ข้อมูลจำนวนนักเรียน จำแนกรายช้ัน เพศและห้องเรียน ปีการศึกษา 2564                    
  (ข้อมูล ณ วันที ่10 มิถุนายน 2564)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน/ห้องเรียน 

ชาย หญิง รวม ห้องเรียน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 4,892 5,098 9,990 322 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 4,697 5,001 9698 318 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 4,633 4,938 9,571 317 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 14,222 15,037 29,259 957 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 3,279 5,222 8,501 289 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 2,807 4,844 7,651 276 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 2,433 4,316 6,749 267 
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 8,519 14,382 22,901 832 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 162 66 228 6 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 138 42 180 6 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 118 49 167 6 
รวมประกาศนียบัตรวิชาชีพ  418 157 575 18 

รวมทั้งสิ้น 23,159 29,576 52,735 1,807 
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การบริหารการจัดการสถานศึกษาในสังกัด 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  รับผิดชอบในการจัดบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน          
ตามภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุน กำกับ ติดตามการจัดการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาให้เด็กไทยได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อให้การ
ปฏิรูประบบบริหารและจัดการศึกษาบรรลุผลตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542                  
และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553                     
โดยมีโรงเรียนจำแนกตามเครือข่ายการบริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขต จำนวน 85 โรง “เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัด”ดังนี้  

 

1. สหวิทยาเขตสุรวิทยาคาร  ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด จำนวน 9 โรงเรียน 
  1. โรงเรียนสุรวิทยาคาร   2. โรงเรียนวีรวัฒนโ์ยธิน 
  3. โรงเรียนมหิธรวิทยา   4. โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล 
  5. โรงเรียนศรีไผทสมันต์   6. โรงเรียนนาบัววิทยา 

 7. โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา  8. โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 
  9. โรงเรียนสวายวิทยาคาร 
 

2. สหวิทยาเขตสิรินธร  ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด จำนวน 10 โรงเรียน 
  1. โรงเรียนสิรินธร    2. โรงเรียนโชคเพชรพิทยา 
  3. โรงเรียนท่าสว่างวิทยา   4. โรงเรียนนาดีวิทยา 
  5. โรงเรียนพญารามวิทยา            6. โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม 
  7. โรงเรียนสุรินทร์ภักดี   8. โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 
  9. โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์  10. โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 
 
 3. สหวิทยาเขตจอมสุรินทร์  ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด จำนวน 9 โรงเรียน 
  1. โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์  2. โรงเรียนสุรพินทร์พิทยา 
  3. โรงเรียนสินรินทร์วิทยา   4. โรงเรียนเมืองลีงวิทยา 
  5. โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม  6. โรงเรียนหนองสนิทวิทยา 
  7. โรงเรียนแร่วิทยา   8. โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ 
  9. โรงเรียนพนาสนวิทยา  
 

4. สหวิทยาเขตศรีสำโรง  ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด จำนวน 12 โรงเรียน 
  1. โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย   2. โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 
  3. โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม  4. โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 
  5. โรงเรียนแตลศิริวิทยา   6. โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ 
  7. โรงเรียนศรีสุขวิทยา   8. โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา 

 9. โรงเรียนยางวิทยาคาร   10. โรงเรียนจารย์วิทยาคาร 
  11. โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา  12. โรงเรียนวังข่าพัฒนา 
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 5. สหวิทยาเขตท่าตูม-ชุมพลรี  ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด จำนวน 11  โรงเรียน 
  1. โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์  2. โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 

 3. โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม  4. โรงเรียนเมืองบัววิทยา 
  5. โรงเรียนช้างบุญวิทยา   6. โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม 

 7. โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร  8. โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 
  9. โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม  10. โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม 
  11. โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ 
 

6. สหวิทยาเขตศรีนครเตา  ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด จำนวน 12  โรงเรียน 
  1. โรงเรียนรัตนบุรี   2. โรงเรียนสนมวิทยาคาร 
  3. โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา  4. โรงเรียนธาตุศรีนคร 
  5. โรงเรียนดอนแรดวิทยา   6. โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 
  7. โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา  8. โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 
  9. โรงเรียนหนองอียอวิทยา  10. โรงเรียนโนนเทพ 
  11. โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์  12. โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา   
 

7. สหวิทยาเขตปราสาทเชิงพนม  ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด จำนวน 12  โรงเรียน 
  1. โรงเรียนประสาทวิทยาคาร  2. โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 
  3. โรงเรียนกาบเชิงวิทยา   4. โรงเรียนตานีวิทยา 
  5. โรงเรียนโคกยางวิทยา   6. โรงเรียนไทรแก้ววิทยา 
  7. โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา  8. โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 
  9. โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา  10. โรงเรียนตาเบาวิทยา 
  11. โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา  12. โรงเรียนแนงมุดวิทยา 
 

8. สหวิทยาเขตศรีนครอัจจะ  ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด จำนวน 10  โรงเรียน 
 1. โรงเรียนสังขะ    2. โรงเรียนบัวเชดวิทยา 
 3. โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย  4. โรงเรียนกระเทียมวิทยา 
 5. โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 6. โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 
 7. โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04  8. โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 
 9. โรงเรียนพระแก้ววิทยา   10. โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน 
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ส่วนที่ 2 
 ทิศทางการบริหารจัดการศึกษา 
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วิสัยทัศน์   
      “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เป็นองค์กรคุณภาพมาตรฐานระดับสากล                  
สร้างทุนมนุษย์ด้วยนวัตกรรม น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
 
พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ 
ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
 3. ส่งเสริม พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน  และมีวัฒนธรรม
การทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์อย่างมืออาชีพ   
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม    
 5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs, 2030)  
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
  

เป้าประสงค์    
 1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างนวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและคุณลักษณะ             
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย  มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง และปรับตัว        
ต่อการเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี 
 2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล 
ทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 3. ครูเป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นยำทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรู้     
ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
 4. ผู้บริหารสถานศึกษามีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้นำทางวิชาการ              
มีสำนึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ 
 5. สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน                
และผู้ เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่  จัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ในทุกมิติ                          
เป็นสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
 6. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นสำนักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่               
ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ  กำกับ ติดตาม  ประเมินและรายงานผล
อย่างเป็นระบบ 
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กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ค่านิยมองค์กร          

รับผิดชอบ   มีน้ำใจ   ให้บริการ   ประสานงานอย่างกัลยาณมิตร 
วัฒนธรรมองค์กร        
          “ร่วมคิด  ร่วมทำ  รว่มรับผิดชอบ” 
นโยบายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
         “ลึกซึ้งงานภารกิจ    พิชิตงานนโยบาย    ใส่ใจงานเชิงพ้ืนที่” 
การบริหารและการจัดการศึกษาด้วยทีม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ (SMART TEAMS) 
ประกอบด้วย 
         1. คุณลักษณะของผู้บริหาร สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  (SMART DIRECTORS)  : 
“CHANGS” 
             C = Change (ผู้นำการเปลี่ยนแปลง)  H  =  Human  Ability  (ผู้มีศักยภาพ)     
             A = Achievement (เน้นผลสัมฤทธิ์)  N  = Nice  (ดี)   
             G = Good Governance (มีหลักธรรมมาภิบาล)  S = Service mind  (มีจิตบริการ) 
          2. คุณลักษณะของครู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  (SMART TEACHERS)  : 
“KRUDEE” 
              K = Knowledge  (มีความรู้)   R =  Responsibility (มีความรับผิดชอบ)    
              U = Use Innovation (ใช้สารสนเทศ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี) 
              D = Development (มีการพัฒนา) E1 =  Evaluation (การวัดผล ประเมินผล)     
              E2 = Ethics (คุณธรรม จริยธรรม) 
          3. คุณลักษณะของบุคลากร สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  (SMART  EDUCATIONAL 
PERSONNEL) : “PRASAN” 
              P = Personality (บุคลิกภาพ)   R = Responsibility (ความรับผิดชอบ)    A = Attitude  (เจตคติ) 
              S = Service mind  (บริการเป็นเลิศ) A = ACHIEVEMENT (มุ่งผลสัมฤทธิ์)  
              N = Network  Building and Participatory (สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม) 
          4. คุณลักษณะของนักเรียน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  (SMART STUDENTS)  :  
“DEKSAREN” 
             D = Democracy(มีความเป็นประชาธิปไตย)    E = Ethics มีคุณธรรม จริยธรรม    
              K = Knowledge  (มีความรู้ ใฝ่เรียนรู้มีทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21)  
             S = Sufficiency  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  A = Achievement การมุ่งผลสัมฤทธิ์    
             R = Responsibility มีความรับผิดชอบ   E = Enjoy (มีความสุข)    N = Network(สร้างเครือข่าย) 
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ปีการศึกษา 
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ปีการศึกษา 
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ค่ า ส ถิ ติ ผ ลสอบทา งกา รศึ กษา ร ะ ดับชา ติ ขั้ น พ้ื นฐ าน  ( O -NET )                
ชั้ น มั ธ ยมศึ กษาปี ที่  6  ปี ก า รศึ กษา  2562  - 2 563

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาไทย

ตารางที่  4  ค่าสถิติผลสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้ นฐาน (O-NET) ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  6                         
ปีการศึกษา 2562 – 2563  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ค่าสถิติ เปรียบเทียบ        
ปีการศึกษา 
2562-2563 
(เพิ่ม/ลด) 

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2562 

x  S.D. x  S.D. 

ภาษาไทย 44.53   14.67  42.53 13.42   +2.00 

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

35.97  7.42 35.45  7.99  +0.52 

ภาษาต่างประเทศ 26.59 11.02 26.01 10.19 +0.58 

คณิตศาสตร ์ 23.48 13.64 22.44 14.07 +1.04 

วิทยาศาสตร์ 32.02 11.49 28.60 10.03 +3.42 
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ส่วนที่ 3 
ผลการดำเนินงานที่สำคัญ 
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กลยุทธ์ที่ 1 
 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
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กลยุทธ์ที่ 1  จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
เป้าประสงค์ 1.  ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องและเป็นพลเมืองดีของชาติ             
มีคุณธรรมจริยธรรมมีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์              
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม โดยน้อมนำพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามหลักสูตรฯ 
 ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
1.กิจกรรมการดำเนินงาน  
           สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์        
ได้ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินกิจกรรมที่จะพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560) ทั้งที่
เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษา ภาครัฐ และความสมัครใจของ
ผู้เรียนทั้งนี้เป็นไปตามบริบท สภาพสิ่งแวดล้อมทั้งภูมิศาสตร์ 
และภูมิสังคม เช่น  โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ โครงการโรงเรียนสุจริต โครงการสถานศึกษา
แบบอย่างการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง กิจกรรมสภานักเรียน  
2.ผลสัมฤทธิ์ 
2.1เชิงปริมาณ   
 นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระดับ ด ีคิดเป็นร้อยละ 90 
2.2 เชิงคุณภาพ  
 นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบัน
หลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
การมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองมีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ของชาติ  มีคุณ ธรรม  จริยธรรม มี ค่ านิ ยมที่ พึ งประสงค์              
มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อ
ครอบครัว ผู้ อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์           
อดออมโอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
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3.ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สถานศึกษาไม่

สามารถจัดกิจกรรมในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอและเป็นปกต ิ

 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
         ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมืองและเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ 
1.กิจกรรมการดำเนินงาน  
1.1 โครงการจิตอาสา 
1.2 โครงการสภานักเรียน 
1.3 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
2.ผลสัมฤทธิ์ 
2.1 เชิงปริมาณ   
                 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมืองและเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ 
2.2 เชิงคุณภาพ  
                ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ
และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้องและเป็นพลเมืองดีของชาติ  
3.ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
3.1 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สถานศึกษาไม่สามารถ
จัดกิจกรรมในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอและเป็นปกต ิ
3.2 กิจกรรมที่สถานศึกษาดำเนินการมักเป็นกิจกรรมที่ซ้ำ ๆ ขาดความหลากหลายและความสนใจของผู้เรียน 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 ตัวช้ีวัดที่ 4 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนน้อมนำพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ 

  โครงการส่งเสริมและน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืนในสถานศึกษา 
1.กิจกรรมที่ดำเนินการ 
1.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครู ผู้บริหารสถานศึกษาในการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
บูรณาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเป็นต้นแบบที่มุ่งสร้างผู้เรียนให้เกิดกระบวนการ             
คิดข้ันสูงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for SDGs) ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน Zoom  
1.2 การนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเป็น
ต้นแบบที่มุ่งสร้างผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดขั้นสูงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for SDGs โดยใช้
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ผ่านการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) ในรูปแบบ
ออนไลน์ 
1.3 จัดกิจกรรมประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านครูผู้สอน ผู้บริหารและสถานศึกษา  
2.ผลสัมฤทธิ์ 
2.1 เชิงปริมาณ                    
  1) ร้อยละ 100 ของครูผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการได้รับการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งและคงสภาพ
ของสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบที่มุ่งสร้างผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดขั้นสูงเพ่ือพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้      
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for SDGs) ในสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  
 2)  ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดได้พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่มุ่งสร้างผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดขั้นสูงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for 
SDGs) ด้านกระบวนการเรียนรูและกระบวนการประเมินผล และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาพอเพียง   
ในการพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง        
 3) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ มีศูนย์การเรียนรู้ด้านการศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่มุ่งสร้างผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดขั้นสูงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for 
SDGs) เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยจำนวน 5 ศูนย์การเรียนรู้ปีการศึกษา 2564 
2.เชิงคุณภาพ        
 สถานศึกษาพอเพียงและพัฒนาสมรรถนะครูสู่การขับเคลื่อนสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
บูรณาการ เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่มุ่งสร้างผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดขั้นสูง
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for SDGs) ด้านกระบวนการเรียนรู
และกระบวนการประเมินผล พร้อมพัฒนาสถานศึกษาแบบอย่างและมีความเข้มแข็ง ในการคงสภาพเป็นแหล่ง
ศึกษาเรียนรู้ อบรม บ่มเพาะพัฒนาผู้เรียนเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถปรับเปลี่ยนรู้แบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ครูมีภูมิคุ้มกันในการสร้างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ ทั้งนี้ข้อค้นพบ ที่ชัดเจน คือ ครูออกแบบสื่อนวัตกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถนำเสนอใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ได้เหมาะสมสอดคล้องกับผู้เรียนตาม
บริบทของพ้ืนที่ และเอ้ืออำนวยความสะดวกต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เช่น การจัดทำแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  โดยแยกออกเป็นสอง
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ประเด็น คือ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานการณ์ปกติ กับ สถานการณ์ไม่ปกติ ครูจัดทำกำหนด                
การสอนที่มีโครงสร้างรายวิชาอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมสามารถรับการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่มุ่งสร้างผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดข้ันสูงตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for SDGs) ได้ผ่านกระบวนการชุมชนแห่ง            
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) และการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson 
Study) ด้วยระบบการสื่อสารสองทางผ่าน Application online โดยมุ่งเป้าหมายโลกข้อที่ 12 สร้างหลักประกัน
ให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การพัฒนาครู ผู้บริหารโรงเรียนที่ขอรับการประเมินเพ่ือพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านการศึกษา ประจำปี 2563 จำนวน 12 โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการขับเคลื่อนสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเป็นต้นแบบที่มุ่งสร้างผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดขั้นสูงสู่เป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยัง่ยืน (SEP for SDGs) ในรูปแบบออนไลน์ 
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การนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                
เพ่ือเป็นต้นแบบที่มุ่งสร้างผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดขั้นสูงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for SDGs)                
มุ่งเป้าหมายโลกข้อที่ 12 การสร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
  ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละ90 ของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม    
ที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ 
โครงการระบบการช่วยเหลือดูแลนักเรียน 

1.กิจกรรมการดำเนินงาน  
1.1 นิ เทศติดตาม การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนในสังกัด การดำเนินการนิเทศติดตามงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการเสริมสร้างความ
ปลอดภัยได้แต่งตั้งและมอบหมายศึกษานิเทศก์ นิเทศติดตามการ
ดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด ตามนโยบายนิเทศบูรณาการ
โดยใช้พ้ืนที่เป็นฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ซึ่งกำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งดำเนินการดูแลนักเรียนตามองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบและดูแล
นักเรียนตามขั้นตอน 5 ขั้นตอน 
 1) การรู้จักนักเรียนรายบุคคลโดยกิจกรรมเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 
 2) คัดกรองนักเรียนในโปรแกรมสารสนเทศระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน care4u  
 3) นำผลที่ ได้ติดตามช่วยเหลือนักเรียนตามความ
ต้องการเป็นรายบุคคล  
 4) การนิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาจะมี
แผนการนิเทศ และเครื่องมือการนิเทศ  
 5) การประมวลผล นำผลที่ได้เสนอต่อคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิ เทศการศึกษาของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์เพ่ือพัฒนาการดำเนินงานของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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1.2.จัดทำข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของทุกโรงเรียน 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ได้จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งมีกรอบแนวปฏิบัติเพ่ือดูแลและคุ้มครองนักเรียนให้ปลอดภัยเพ่ือให้สถานศึกษาทุกแห่ง              
ในสังกัดได้ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายในโรงเรียน ขับเคลื่อน           
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้น ศึกษาจบ & พบเส้นทาง (Graduate & Find the Way) ให้สถานศึกษา            
ทุกแห่งในสังกัดดำเนินกิจกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและใช้สารสนเทศในการดำเนินการด้วยระบบ
โปรแกรม care4u (http://care4u2564.sesao33.net/login.php) ซึ่งทำให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ
ข้อมูลสารสนเทศการคัดกรองนักเรียนและเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือและตรวจสอบได้ รายโรงเรียนทุก แห่ง          
ในสังกัด และโรงเรียนนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ดูแลนักเรียนทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง           
และนักเรียนกลุ่มมีปัญหา ซึ่งไม่มีความสุขในการเรียน ขาดคุณธรรม ขาดวินัย ขาดทักษะชีวิต และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ำหรือมีแนวโน้มว่าจะมีผลการเรียน 0, ร, ม.ส. หรือมีแนวโน้มจะไม่จบการศึกษาผลการคัดกรอง
นักเรียนตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากโปรแกรม care4u 
 

2.ผลสัมฤทธิ์ 
2.1 เชิงปริมาณ  
 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ทั้ง  85 แห่ง   
2.2 เชิงคุณภาพ  
 1) มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 2) มีข้อมูลสารสนเทศระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3.ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สถานศึกษา                   
ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอและเป็นปกติ 
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กลยุทธ์ที่ 2  
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อ              

สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
เป้าประสงค์ 2  ผู้เรียนมีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอ่ืนๆ 
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ   
       ตัวชี้ วัดที่  1 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ตามมาตรฐานที่กำหนด 
1.กิจกรรมการดำเนินงาน  
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
ดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนและส่ งเสริมการ          
จัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
โดยเน้นจัดกิจการการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้ เรีย น             
มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา ภาษา และอ่ืนๆ ที่ได้รับ
การพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ดังนี้ 
1.1 โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ แ ข่ ง ขั น นั ก เ รี ย น              
ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษาในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
ประจำปี พ.ศ. 2564 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน               
จะดำเนินงานโครงการการส่งเสริมและแข่งขันนักเรียน
ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและ
ระดับมัธยมศึกษา ในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มตาม
ศักยภาพตลอดจนเป็นการสร้างบรรยากาศทางวิชาการ
ขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนให้มี
ความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง และได้กำหนดปฏิทินการจัด
กิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้ เรียนผ่าน
กระบวนการแข่ งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ  
ประจำปี พ.ศ. 2564 รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
สอบแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564/รอบสอง 
ระดับประเทศ สอบแข่งขันในวันอาทิตย์ ที่ 21 มีนาคม 
2564 /รอบ ส าม  จั ด ค่ าย อบ รม เข้ ม ท างวิ ช าก าร            
เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564 โดยดำเนินการดังนี้ 
  
 1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนทุกสังกัดคัดเลือก
นั ก เรียนสมั ครเข้ าร่ วมการแข่ งขัน  ในระหว่างวันที่  2  ธันวาคม 2563 – 4  มกราคม 2564  ทาง
www.obecimso.net   

http://www.obecimso.net/


 

ห น้ า  28 | 124 

 

 2) ส ำนั ก งาน ค ณ ะก รรม ก ารก ารศึ ก ษ า          
ขั้น พ้ืนฐาน ได้แต่งตั้งท่านและข้าราชการสำนักงาน            
เขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนา
ความสามารถทางวิชาการผู้ เรียนผ่านกระบวนการ
แข่ งขั น ท างวิ ช าการ  ระดั บ น าน าชาติ  ป ระจำปี                   
พ.ศ. 2564           
 3) ส ำนั ก งาน ค ณ ะก รรม ก ารก ารศึ ก ษ า           
ขั้น พ้ืนฐาน กำหนดจัดการประชุม เชิ งปฏิบั ติ การ
ผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ 
ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 4 ภูมิภาค
และขอให้แจ้งชื่อผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมพัฒนา
ความสามารถทางวิชาการของผู้ เรียน จำนวน 1 คน            
เข้าร่วมประชุมรุ่นที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่าง            
วันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2564  
 4 ) ส ำนั ก งาน ค ณ ะก รรม ก ารก ารศึ ก ษ า               
ขั้นพ้ืนฐาน ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันทางวิชาการ 
ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบแรก ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา)  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ปัจจุบันมีแนวโน้มรุนแรงและมีการแพร่กระจายของโรค
ไปยังพ้ืนที่ต่างๆเพ่ิมมากขึ้น และตามประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องมาตรการ
ป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติด เชื้ อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) แจ้งว่าให้
หน่วยงานในสังกัดเลื่อนการประชุมการฝึกอบรม หรือ
การสัมมนาต่างๆออกไปก่อนเว้นแต่กรณี มีเหตุจำเป็น
เร่ งด่ วนต้องจัดประชุม  ให้ ใช้ วิ ธีก ารประชุ มผ่ าน         
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ ณ วันที่ 14 เมษายนพ.ศ. 
2564 ดังนั้น เพ่ือป้องกันและควบคุมสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขึงขอเลื่อนการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ
ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา) ในวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 ออกไปก่อนจนกว่า
สถานการณ์จะคลี่คลาย  
2.2 การเปิดห้องเรียนพิเศษประจำปีการศึกษา 2564 
 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดเปิดห้องเรียนพิเศษเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ โดยกำหนดไว้ในนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน      
แต่ละปี และกำหนดแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน               
พ.ศ. 2559 เพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดำเนินการให้เป็นไปในทิศทาง
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เดียวกันสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความพร้อมและพิจารณา
การเปิดห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยดำเนินการประเมินความพร้อมการเปิดห้องเรียนพิเศษ                      
วันที่ 28 ธันวาคม 2563 และอนุญาตให้โรงเรียนเปิดห้องพิเศษ ดังนี้ 
 1) โรงเรียนสวายวิทยาคารเปิดห้องเรียนพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยี (SMET) ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและความสามารถของนักเรียน
ที่เหมาะสม และถือว่าผู้เรียนเป็นสำคัญมีความสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้ 
 2) โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคลเปิดห้องเรียนพิเศษ ด้านกีฬา ปีการศึกษา 2564 
 

2.ผลสัมฤทธิ์ 
2.1 เชิงปริมาณ  
 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ จำนวน 17 แห่ง 

2.2 เชิงคุณภาพ  
 โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษด้านต่าง มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
3.ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

 ควรมีการกำกับนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

 ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีความสามรถพิเศษมีทักษะด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและสามารถ    
เข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆได้ 
1.กิจกรรมการดำเนินงาน  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ขับเคลื่อน
การนำกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัด             
มีการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนและกิจกรรมการเรียน   
การสอนกีฬาในสถานศึกษา โดยกำหนดให้ดำเนินกิจกรรม     
ที่หลากหลาย เพ่ือให้กีฬาเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาคน 
พัฒนาสุขภาพร่างกายและจิตใจ รวมทั้งการดำรงรักษาสุขภาพ
ที่ดีอยู่แล้วมิให้ทรุดโทรมและช่วยฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกาย
ให้ดีขึ้น อีกทั้งยังปลูกฝังจิตสำนึกในการรักการออกกำลังกาย
เพ่ือสุขภาพให้แก่ นักเรียน ครู และประชาชนทั่วไปอีกด้วยและ
สร้างเครือข่ายในการรณรงค์ สร้างกระแส ป้องกันภัยยาเสพติด
ในในสถานศึกษา รวมทั้งให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดเกิดความตระหนักถึงโทษ พิษภัย อันตราย     
และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกกรณีตามนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการ 
ประกอบกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
ได้มีการสนับสนุนกีฬานักเรียนเพ่ือมุ่งสู่กีฬาระดับอาชีพอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม สนับสนุนโครงการห้องเรียนกีฬา 
ห้องเรียน E- Sport และดำเนินการแข่งขันกีฬา ดังต่อไปนี้ 
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 1) การแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียน “สพม.สุรินทร์ 
U15 ลีก 1” ครั้งที่ 3 มีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน                 
จำนวน 12 ทีม 
 2) การแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียน “สพม.สุรินทร์ 
U15 ลีก 1” ครั้งที่ 1 มีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน              
จำนวน 14 ทีม 
 3) การแข่งขันเซปักตะกร้อนักเรียน “สพม.สุรินทร์ 
ลีกคัพ” ครั้งที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2564 
ประเภทการแข่งขัน จำนวน 4 รุ่น 
   1.1 ตะกร้อชาย  รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 
   1.2 ตะกร้อชาย   รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 
   1.3 ตะกร้อหญิง  รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 
   1.4 ตะกร้อหญิง  รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 
 4) ฟุตบอลลีกครู 
 5) วอลเลย์บอลครู 
2.ผลสัมฤทธิ์ 
2.1 เชิงปริมาณ  
 ร้อยละ 100 นักเรียนที่มีความถนัดทางด้านกีฬาและได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความถนัด
ทางด้านกีฬาเพ่ิมขึ้น 
2.2 เชิงคุณภาพ  
 นักเรียนมีทักษะด้านกีฬา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ พัฒนาสู่นักกีฬาอาชีพ 
3.ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
            ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การจัดการแข่งขันเป็นไปอย่างล่าช้า 
และต้องแข่งขันด้วยความระมัดระวัง 
  

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

ห น้ า  31 | 124 

 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
          ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนสามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศท่ี 2 
1.กิจกรรมการดำเนินงาน  
1.1 นิเทศเปิดชั้นเรียนผ่านระบบออนไลน์ครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศที่ 2 
1.2 จัดกิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
และภาษาเขมร รูปแบบออนไลน์ 
1.3 กระตุ้นส่ งเสริมให้ครูผู้ สอนการสอดแทรกทักษะ
ภาษาอังกฤษสื่อสาร ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียและแอพพลิเคชั่น
ต่างๆ  
2.ผลสัมฤทธิ์ 
2.1.เชิงปริมาณ 
 1) ผู้เรียนร้อยละ 90 ได้รับการฝึกฝนทักษะการ
สื่ อ ส ารภ าษ า อั งกฤษ  และภ าษ าต่ า งป ระ เท ศ ที่  2          
ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ 
 2) ผู้เรียนที่ได้รับการฝึกทักษะสามารถสื่อสารได้ใน
ระดับ พ้ืนฐาน (Basic) ถึงระดับกลาง ( Intermediate)            
และนักเรียนที่สามารถใช้ภาษาในระดับสูง (Advanced)             
ได้รับการคัดเลือกให้เข้าสู่การแข่งขันสุนทรพจน์ (Speech 
Contest) 
2.2.เชิงคุณภาพ 
 1) มีปัญหาเรื่องสัญญาณอินเตอร์เน็ต เนื่องจาก
ความแตกต่างของอุปกรณ์มือถือของนักเรียน และนักเรียน
บางคนอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลไม่มีสัญญาณ และ/หรือไม่มี
โทรศัพท์มือถือ ทำให้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์             
ไม่ทั่วถึงนักเรียน 100% 
 2) นักเรียนบางส่วนเมื่อเรียนอยู่บ้าน มีภาระต้อง
ช่วยงานผู้ปกครองทำให้ขาดเรียนในการสอนออนไลน์แบบ 
Conferenceขอ งค รู ท ำให้ เกิ ดปั ญ ห าใน การติ ด ต าม      
ภาระงาน 
 3) แนวทางแก้ปัญหา โดยกระตุ้นให้โรงเรียนใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการติดตามดูแลนักเรียน             
ที่ประสบปัญหา เช่นการจัดหาอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ ส่งเสริมให้ครูพัฒนาสื่อ                  
On Hand และ On Demand เพ่ือช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา 
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) 
1.กิจกรรมการดำเนินงาน  
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์มีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 85 แห่ง โดยมีโรงเรียนที่เป็น
ศูนย์ พัฒนาศักยภาพบุ คคลเพ่ือความเป็ นเลิ ศ  HCEC             
จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1)โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์           
2)โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 3)โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์   

โครงการสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษสำหรับ
บุคลากรทางการศึกษาและครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาประจำปี งบประมาณ           
พ.ศ. 2563 ดำเนินการ ช่วงที่  1ระหว่างวันที่  15 -16 
สิงหาคม 2563, ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 
2563 , ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2563              
ณ ศูนย์ พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ HCEC โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อำเภอจอมพระ                   
จังหวัดสุรินทร์ ดังนี้ 

1.มีห้องปฏิบัติการพร้อมระบบสารสนเทศท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   
2.จัดการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษและทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
3.จัดการอบรมพัฒนาและการสอบวัดระดับความสามารถทักษะด้านภาษาอังกฤษ (English Literacy) 

และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digetal Literacy) เป็นแบบออนไลน์สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
จังหวัดสุรินทร์ ตามกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ครบทุกคน 
2.ผลสัมฤทธิ์ 
2.1 เชิงปริมาณ   
 ข้าราชการครู ผู้สอนภาษาอังกฤษ ในสังกัด
สำนั ก งาน เขต พ้ื นที่ ก ารศึ กษ ามั ธยมศึ กษ าสุ รินท ร์                        
ที่ มี ร ายชื่ อ เข้ ารับ การท ดสอบ ทั กษ ะภ าษ าอั งกฤษ               
จำนวน 193 คน เข้าสอบ 187 คน ขาดสอบ 6 คน 
2.2 เชิงคุณภาพ   
 ข้าราชการครู  ผู้ สอนภาษาอังกฤษ ในสั งกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ได้รับการ
ทดสอบเพ่ือวัดระดับความสามารถทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
(English Literacy) และทั กษะด้ าน เทคโน โลยีดิ จิทั ล 
(Digetal Literacy) เป็นแบบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสามารถนำผลจากการวัดระดับความรู้เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการพัฒนาตนเองต่อไป 
3.ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
3.1 ระบบการสอบ 
    พบว่าศูนย์สอบจากส่วนกลางไม่ได้แจ้งให้ผู้เข้าสอบเตรียมข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือใช้ในการกรอก                
ในระบบเช่น เลขบัตรประชาชน ในระหว่างสอบ ระบบของศูนย์สอบหยุดการตอบสนองชั่วคราว (แบนด์วิชท์ 
(Bandwidth) เต็ม) ทำให้ผู้สอบต้องทำการล็อกอินเข้าระบบใหม่ เพ่ือทำการสอบอีกครั้ง 
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3.2 ด้านผู้จัดสอบ (Testing Provider) 
    การให้คำการแนะนำขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ ยังไม่ชัดเจนทำให้ในช่วงการลงทะเบียน                       
เกิดความล่าช้าในการกรอกข้อมูลของผู้เข้าสอบ  
3.3 ด้านผู้เข้าสอบ  
  ประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นของคุณครูแต่ละท่านไม่เท่ากัน ทำให้การกรอกข้อมูล
รายละเอียดส่วนบุคคลต้องใช้เวลานาน คุณครูบางท่านไม่คุ้นเคยกับการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้แป้นพิมพ์ คีย์บอร์ด
นอกจากนี้ ผู้เข้าสอบควรมารายงานตัวและเข้าสอบตามเวลาที่กำหนด เนื่องจากในแต่ละวันมีการสอบหลายรอบ     
เมื่อมีผู้เข้าสอบมารายงานตัวและเข้าสอบหลังจากที่เริ่มสอบแล้ว ทำให้มีผลกระทบต่อเวลาในการสอบและผู้สอบ            
ในรอบถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
       ตัวช้ีวัดที่ 4 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสามารถเข้าร่วมการแข่งขันในเวทีระดับชาติและ
นานาชาติได้ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียน
ในสังกัดสำนักงาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
1. กิจกรรมการดำเนินงาน  
1.1 การนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดย     
ใช้กระบวนการเปิดชั้นเรียน (Lesson Study) ของครูในสังกัด
ส ำนั ก งาน เข ต พ้ื น ที่ ก า รศึ ก ษ ามั ธ ย ม ศึ ก ษ าสุ ริ น ท ร์  
1.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการพัฒนาสมรรถนะการ
อ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา โดยระบบการสื่อสารสองทางผ่านโปรแกรม 
Cisco Webex 
2. ผลสัมฤทธิ์ 
2.1 เชิงปริมาณ 
              1) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้รับ
การนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการเปิดชั้นเรียน (Lesson Study) จำนวน 156 คน 
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              2) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้รับการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้กระบวนการเปิดชั้นเรียน (Lesson Study) จำนวน 140 คน 
              3) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้รับการนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ 
โดย3ใช้กระบวนการเปิดชั้นเรียน (Lesson Study)              
จำนวน 128  คน             
              4) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการพัฒนาสมรรถนะ 
การอ่านขั้นสูง จำนวน 170 คน             
2. เชิงคุณภาพ                
 นักเรียนมีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษ ที่ 21 
สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้นมีนิสัยใฝ่เรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
3.ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
3.1 การนิเทศภายใต้ข้อกำหนดของ ศบค.ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)  
3.2 การสื่อสารระหว่างผู้รับการนิเทศกับผู้นิเทศผ่านระบบออนไลน์ ทำให้การทำความเข้าใจไม่ชัดเจนในบาง
ประเด็นในเรื่องการจัดการการเรียนรู้ 

 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าประสงค์ที่ 3 ผู้ เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ                      
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่  21 มีสุขภาวะที่ เหมาะสมตามวัย มีความ 
สามารถในการพ่ึงพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมืองพลโลกที่ดี (Global 
Citizen) พร้อมก้าวสู่สากลนำไปสู่การสร้างความสามารถในการแบ่งปันระดับประเทศและนานาชาติ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 โครงการการนิเทศแบบออนไซต์(on-site) ออนไลน์ (online) บูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน     
ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) และ
การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) 
1.กิจกรรมการดำเนินงาน  
 การนิ เทศบูรณาการโดยใช้ พ้ืนที่ เป็นฐานผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) และการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) ด้วยระบบการ
สื่อสารสองทางผ่าน Application online ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ มีวิธีการขั้นตอน
ในการพัฒนาประกอบด้วย 9 ขั้นตอน ดังนี้  
     1. ศึกษาข้อมูลสารสนเทศ จากการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของครู 
    2. จัดทำคู่มือและแผนการดำเนินงานการนิเทศ ติดตามในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยนำ
ข้อมูลและสารสนเทศจากการวิเคราะห์ตามข้อ 1 มาเป็นฐานในการพัฒนาผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้               
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ทางวิชาชีพ  (Professional Learning Community : PLC) เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวคิดการนิเทศภายในการพัฒนา
บทเรียนร่วมกัน โดยใช้กระบวนการเปิดชั้นเรียน (Lesson Study) 
    3. นำแผนการนิเทศเสนอต่อที่ประชุมองค์คณะ ประธานสหวิทยาเขตและคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพ่ือให้ข้อเสนอแนะและ            
ให้ความเห็นชอบ 
    4. จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ โดยการประชุมชี้แจงให้กับผู้บริหารสถานศึกษา/
บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    5. จัดกิจกรรมประชุมปฏิบัติการเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ ฝึกกระบวนการคิด สะท้อนผล
การสังเกตชั้นเรียนและการวางแผนกระบวนการนิเทศภายในระดับชั้นเรียนให้กับทีมนิเทศภายในโรงเรียน 
     6. ทีมนิเทศภายในโรงเรียนแต่ละโรงเรียนดำเนินการขยายผลในโรงเรียน ครูทุกคนจัดตั้งทีม 
PLC และนิเทศโดยใช้กระบวนการเปิดชั้นเรียน อย่างน้อยคนละ 3 วงรอบใน 1 หน่ วยการเรียนรู้ โดยมีทีม
เครือข่ายจากมหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ศึกษานิเทศก์ เป็นที่ปรึกษาและให้การสนับสนุนช่วยเหลือ กลุ่มนิเทศ 
ติดตามการดำเนินงานสถานศึกษา ได้การนิเทศในรูปแบบออนไซต์(on-site) ออนไลน์ (online) บูรณาการโดยใช้
พ้ืนที่เป็นฐานผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)                    
และการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) ของโรงเรียนในสังกัด 
     7. โรงเรียนรายงานผลการนิเทศภายใน เสนอต่อเขตพ้ืนที่การศึกษาภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
     8. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ได้แก่รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น (SMART Director) และรางวัลครูผู้สอนดีเด่น (SMART TEACHER) 
    9. นำข้อมูลมาสังเคราะห์ เพ่ือใช้ในการพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดวัฒนธรรมใหม่            
ในการนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ที่ยั่งยืนสืบไป 
2.ผลสัมฤทธิ์ 
2.1 เชิงปริมาณ 
 1) ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร้อยละ 100 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศบูรณาการโดยใช้
พ้ืนที่เป็นฐานผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)              
และการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) ด้วยระบบการสื่อสารสองทางผ่าน Application online  
 2) โรงเรียนจำนวน 85 แห่ง นำรูปแบบการนิเทศไปพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  
2.2 เชิงคุณภาพ 
 คุณภาพของนวัตกรรมส่งผลให้ครู นักเรียนเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ 
 1. ผลที่เกิดกับครู  
 1.1 ครูผู้สอนยอมรับและพึงพอใจกับกระบวนการนิเทศครูพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) และเน้นการประเมินตามสภาพจริง มีกระบวนการตัดสินความรู้ความสามารถและทักษะ
ต่างๆ ของนักเรียนในสภาพที่สอดคล้องกับชีวิตจริง โดยใช้เรื่องราวเหตุการณ์สภาพจริงหรือคล้ายจริงที่ประสบ          
ในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งเร้าให้นักเรียนตอบสนองโดยการแสดงออกลงมือกระทำหรือผลิต จากกระบวนการ
ทำงานตามที่คาดหวังและผลผลิตที่มีคุณภาพ เป็นการสะท้อนภาพเพ่ือลงข้อสรุปถึงความรู้ความสามารถและ
ทักษะต่าง ๆ ของนักเรียนว่ามีมากน้อยเพียงใด น่าพอใจหรือไม่อยู่ในระดับความสำเร็จใด การประเมินตาม 
สภาพจริงเป็นกระบวนการสังเกต การบันทึกและการรวบรวมข้อมูลการเรียนรู้จากวิธีทำงานและผลงานที่
นักเรียนปฏิบัติในสภาพของการแสดงออกจริง ในเนื้อหาวิชาที่สอนเป็นการประเมินที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
สม่ำเสมอควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เน้นที่การวัดการแสดงออก กระบวนการคิด กระบวนการทำงาน 
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(Process) ผลที่เกิดขึ้น (Product) จากการเรียนรู้และแฟ้มแสดงผลการเรียนรู้ (Learning Portfolio) เพ่ือให้มี
ข้อมูลที่จะใช้ในการประเมินพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของนักเรียนและให้ความสำคัญกับการให้คำแนะนําช่วยเหลือ
นักเรียนให้ประสบความสำเร็จในการเรียนรู้และพัฒนาการในทุกด้าน การประเมินตามสภาพจริงจึงแตกต่างจาก
การประเมินโดยใช้แบบทดสอบเป็นหลัก ซึ่งจะวัดได้เฉพาะความรู้และทักษะการคิดส่งผลให้ครูได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น (SMART TEACHER) ได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วม PLC จำนวน 290 คน   
 1.2 ครูมีการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (online) ที่มีประสิทธิภาพขึ้น  
 1.3 ครูได้ปรับวิธีการสอนที่ทันสมัยและสามารถนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียนสอดคล้องกับสถานการณ์และทันต่อกระแสยุค 4.0 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
 1.4 ครูสามารถประเมินผลนักเรียนออนไลน์ (online) ได้ทันที เมื่อจบบทเรียน      
 1.5 เปิดโอกาสให้ครูได้มองเห็นการสอนและการเรียนรู้ในชั้นเรียนอย่างเป็นรูปธรรมครูร่วมกัน
อภิปรายเกี่ยวกับการวางแผนการสอนการทำแผนการสอนไปใช้การสังเกตการสอนและสะท้อนความคิดเกี่ยวกับ
แนวปฏิบัติในชั้นเรียน การที่ได้สังเกตการสอนจริงในชั้นเรียนทำให้ครูได้เข้าใจและเห็นภาพว่าการสอนที่ดีนั้นเป็น
อย่างไรซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจในสิ่งที่ตนกำลังเรียนได้ดียิ่งขึ้น 
  2. ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
 2.1 นักเรียนมีช่องทางในการเรียนที่หลากหลายขึ้นสำหรับนักเรียนที่มีความพร้อมทางด้านอุปกรณ์             
ทำให้ได้เรียนหลักสูตรได้อย่างต่อเนื่อง  
 2.2 ครูส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้มากข้ึน  
 2.3 นักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูบทเรียนได้ เมื่อเรียนผ่านไปสักระยะหนึ่ง หากไม่ เข้าใจนักเรียน
สามารถย้อนกลับไปทบทวนเนื้อหาและทำความเข้าใจใหม่ได้ หรือถ้านักเรียนรู้สึกเหนื่อยอยากจะพักสักครู่ 
นักเรียนก็สามารถกดหยุดและมาเรียนต่อภายหลังได้ 
 2.4 นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดและผลจากการสัมภาษณ์นักเรียน พบว่า นักเรียนมี
ความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้นให้ความสำคัญต่อการคิดและการกระทำรับฟังและให้มีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
กลุ่มและระหว่างกลุ่มให้ได้รับความสำเร็จจากการทำกิจกรรมร่วมกัน ทำให้เกิดการยอมรับระหว่างเพ่ือน           
และเกิดความรู้สึกว่าได้รับการยอมรับจากครู เห็นความสำคัญของกลุ่ม บรรยากาศดังกล่าวทำให้เกิดการพัฒนา
วุฒิภาวะได้รับประสบการณ์เชิงบวกในการพัฒนาตนเอง เกิดการนับถือระหว่างกัน ทำให้เกิดความเป็นอิสระ            
ไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นสามารถที่จะคิด เลือกและตัดสินใจเข้าใจถึงความสามารถของตนเอง ยอมรับผลการกระทำทั้งที่
สำเร็จและทำความเข้าใจได้เมื่อทำผิดหรือล้มเหลว รู้จักนำอุปสรรคหรือความล้มเหลวมาเป็นประสบการณ์            
การเรียนรู้และแนวทางแก้ปัญหาเนื่องจากเชื่อว่าตนมีความสามารถท่ีจะทำสิ่งต่างๆได้หลากหลายวิธีเพ่ือให้ได้ผล
ตามท่ีต้องการ 
 3. ผลที่เกิดกับผู้บริหาร  
 3.1 ผู้บริหารได้ขับเคลื่อนการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการจัดการเรียนสอนทั้งระบบเพ่ือแก้ปัญหา
ภายใต้การบริหารในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถปรับใช้ได้ตลอดไปและ              
มีความยั่งยืน  
 3.2 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เพราะเป็นการช่วยส่งเสริมสนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือ
ครูในโรงเรียนให้ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงานตาม ภารกิจหลัก คือ การสอนหรือการสร้างเสริม
พัฒนาการของนักเรียนทุกๆ ด้านทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม ให้เต็มศักยภาพ โดยความร่วมมือ
ของครูในโรงเรียน 
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 3.3 ส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ได้รับรางวัลดีเด่น (SMART Director)  
 4. ผลที่เกิดกับโรงเรียน  
 4.1 โรงเรียนมีนวัตกรรมที่นำมาแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์                      
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
 4.2 โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีของครูผู้สอนที่ได้ ผลิต และสร้างขึ้นเพ่ือนำมาใช้ในการจัดการเรียน              
การสอนผ่านนวัตกรรม  
 4.3 ส่งผลให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นโรงเรียนต้นแบบ 
 5. ผลที่เกิดกับผู้ปกครองและชุมชน  
                ผู้ปกครองและชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามการเรียนของนักเรียนโดยผ่านช่องทางการ 
สื่อสารระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนสามารถสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการเรียนการสอนมาก               
สร้างเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้อย่างเข้มแข็งข้ึน 
3.ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
3.1 การจัดกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ทำให้การดำเนินงานไม่สะดวกเท่าที่ควร 
3.2 ครูผู้สอนจัดกิจกรรมไม่สะดวกด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การดำเนินงานมี
อุปสรรค การติดต่อ สื่อสารกับผู้เรียนขาดความต่อเนื่องด้วยระบบเครือข่ายของนักเรียนไม่เสถียรต่อการเรียนรู้ 
3.3 การแข่งขันที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนออนไลน์ส่งผลให้คุณครู
ต้องตามเก็บชิ้นงานนักเรียน เพ่ือวัดผลเพ่ิมภาระชิ้นงานให้นักเรียน ส่งผลให้เกิดความเหนื่อยหน่ายในการ            
เข้าเรียน จนเกิดเป็นความเครียดความท้อในเรียนออนไลน์ ไม่เพียงแค่นักเรียนเท่านั้นที่เครียด ด้านครูผู้สอน             
ก็ต้องพยายามหากลยุทธ์ เทคนิคการเรียนใหม่ๆ ศึกษาการใช้อุปกรณ์ เทคโนโลยี เพ่ือปรับตัวรับมือกับการสอน
ออนไลน์ด้วยเช่นกัน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
  ตัวชี้ วัดที่  2 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผล    
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET)         
ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3  - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

1.กิจกรรมการดำเนินงาน  
1.1 การนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดย           
ใช้ กระบวนการเปิ ดชั้ น เรียน  (Lesson Study) ของครู         
ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
1.2 การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
1.3 การวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ    
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
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2.ผลสัมฤทธิ์ 
2.1 เชิงปริมาณ 

 
 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ปีการศึกษา 2562          ปีการศึกษา 2563  
 

เพ่ิมขึ้น/
ลดลง (+/-) 

จำนวน 
ผู้เข้า
สอบ

ทั้งหมด 
(คน) 

ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มี
คะแนนผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 

ขึ้นไป (คน) 

จำนวน 
ผู้เข้า
สอบ

ทั้งหมด 
(คน) 

ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มี
คะแนนผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 

ขึ้นไป (คน) 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ  

1. ภาษาไทย 6,500 1,891 29.09 6,619 2,456 37.11 +8.02 
2. คณิตศาสตร์ 6,505 357 5.49 6,624 374 5.65 +0.16 
3.วิทยาศาสตร์ 6,502 245 3.77 6,620 472 7.13 +3.36 
4. สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

6,504 298 4.58 6,621 296 4.47 -0.11 

5.ภาษาอังกฤษ 6,505 279 4.29 6,623 310 4.68 +0.39 
  

2.2 เชิงคุณภาพ 
1)นักเรียนมีความรู้และความคิดรวบยอดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
2)นักเรียนมีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงาน

ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
3.ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
 การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ภายใต้ข้อกำหนดของ ศบค.ในสถานการณ์การ
การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) และมีนักเรียนเข้าสอบดังนี้  
 วิชาภาษาไทย  จำนวน 6,619 คน  
 วิชาสังคมศึกษาและ  จำนวน 6,621 คน                      
 วิชาภาษาอังกฤษ  จำนวน 6,623  คน 
 วิชาคณิตศาสตร์   จำนวน 6,624  คน 
 วิชาวิทยาศาสตร์  จำนวน 6,620  คน 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
       ตัวช้ีวัดที่ 4 ร้อยละ 1 ของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 
1.กิจกรรมการดำเนินงาน  
1.1 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
1.2 โครงการโรงเรียนสุจริต  
1.3 โครงการสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.ผลสัมฤทธิ์ 
1.เชิงปริมาณ  
 นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
ระดับ ด ีคิดเป็นร้อยละ 90 
2.เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์
น วัตกรรม  มี ค วามรู้  มี ทั กษ ะ  มี สมรรถนะตามหลั กสู ต ร             
และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่ เหมาะสม   
ตามวัย มีความ สามารถในการพ่ึงพาตนเองตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมืองพลโลกที่ดี  (Global 
Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล นำไปสู่การสร้างความสามารถในการ
แบ่งปันระดับประเทศและนานาชาติ 
3.ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
        การจัดกิจกรรมในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส            
โคโรนา2019 (COVID-19) โรงเรียนยังไม่สามารถดำเนินการ                  
ได้เป็นปกต ิ  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
      ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่สอนในระดับ ม.ต้น ที่ได้รับการเตรียมความพร้อม ด้านการอ่าน 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การพัฒนาสมรรถนะ           
การอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียน
ในสังกัดสำนักงาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
1. กิจกรรมการดำเนินงาน  
1.1 การนิ เทศเพ่ือพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ โดย          
ใช้กระบวนการเปิดชั้นเรียน (Lesson Study) ของครูในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
1.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการพัฒนาสมรรถนะ             
การอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาโดยระบบการสื่อสารสองทางผ่านโปรแกรม                
Cisco Webex 
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2. ผลสัมฤทธิ์ 
2.1 เชิงปริมาณ 
  1) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้รับการ
นิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
เปิดชั้นเรียน (Lesson Study) จำนวน 156 คน 

2) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้รับการ
นิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
เปิดชั้นเรียน (Lesson Study) จำนวน 140 คน  

3) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้รับการ
นิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
เปิดชั้นเรียน (Lesson Study) จำนวน 128 คน 4) ครูผู้สอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง จำนวน 170  คน             
2.2 เชิงคุณภาพ                
 นักเรียนมีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
3.ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
3.1  การนิเทศภายใต้ข้อกำหนดของ ศบค.ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
3.2 การสื่อสารระหว่างผู้รับการนิเทศกับผู้นิ เทศผ่านระบบออนไลน์ ทำให้การทำความเข้าใจไม่ชัดเจน                          
ในบางประเด็นในเรื่องการจัดการการเรียนรู้ 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ตัวชี้วัดที่ 6  ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้านต่างๆ            
เพ่ือการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง ตามสภาพความต้องการและบริบท          
ของแต่ละพ้ืนที่ ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษ ที่ 21 
1.กิจกรรมการดำเนินงาน  
1.1 โครงการการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพระยะสั้น 
1.2 โครงการส่งเสริมอาชีพนักเรียนอยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อ 
1.3 การพัฒนาหลักสูตรอาชีพเชื่อมโยงอาชีวศึกษา 
2.ผลสัมฤทธิ์ 
2.1 เชิงปริมาณ 

นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้สมรรถนะหรือ
ทักษะอาชีพในด้านต่างๆเพ่ือการประกอบอาชีพ ร้อยละ 90  
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2.2 เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้สมรรถนะหรือ
ทักษะอาชีพในด้านต่างๆ เพ่ือการประกอบอาชีพการดำรงชีวิต
อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง ตามสภาพความต้องการ
และบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 
3.ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
3.1 ขาดสถานประกอบการที่ให้นักเรียนลงไปฝึกประสบการณ์
อาชีพ 
3.2 สถานศึกษาขาดวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน          
เพ่ืออาชีพ 
3.3 หน่วยงานระดับบน ขาดการประสานงานที่ดีในการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ืออาชีพ 
 

โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้มีทักษะที่จำเป็น              
ในศตวรรษ ท่ี 21 นำไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ 
1.กิจกรรมการดำเนินงาน  
1.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศในการวางแผนการดำเนินงานและ
จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน 
1.2 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูทั้งระบบ  
สูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการเตรียมผูเรียนให
สอดคลองกับศตวรรษที่  21 แนวทางการดำเนินการให้
สถานศึกษาทราบด้วยช่องทางต่างๆเพ่ือให้โรงเรียนในสังกัด
สมัครเข้าร่วมโครงการ  ซึ่งมีการดำเนินกิจกรรมดังนี้ 
 กิจกรรมที่ 1 มีการดำเนินงานจัดการเรียนการสอน 
โดยใช้เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา 
ผู้ เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่  21 ตามบริบท              
ของพ้ืนที ่
 กิจกรรมที่ 2 จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการที่
เ ห ม า ะ ส ม กั บ บ ริ บ ท ข อ ง พ้ื น ที่ แ ล ะ ผู้ เ รี ย น                           
เช่น การนำเสนอผลงานนักเรียน ประกวด แข่งขัน เพ่ือพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
1.3 นิเทศบูรณาการ เพ่ือกำกับติดตามการดำเนินงานของ
สถานศึกษาและให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะในการดำเนินการ 
โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการทั้ง 26 แห่ง 
1.4 ประเมินผลการดำเนินการดำเนินงานของโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ และคัดเลือกโรงเรียนที่มี  ผลการปฏิบัติ เป็นเลิศ 
จำนวน 10 แห่ง รายงานผลต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเผยแพร่แก่ผู้มีส่วน                     
เกี่ยวข้องทราบ รวมทั้งมีการสะท้อนผลเพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาการในการดำเนินการต่อไป 
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2.ผลสัมฤทธิ์ 
2.1 เชิงปริมาณ 

  1) สถานศึกษาในสังกัดที่สมัครเข้าร่วมโครงการ          
ร้อยละ 100 สามารถพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
ให้เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคลมีทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
        2) สถานศึกษาในสังกัดที่สมัครเข้าร่วมโครงการ                
ร้อยละ 100 สามารถออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้                
เชิงรุก Active Learning ที่สอดคล้องกับรายวิชา 
2.2 เชิงคุณภาพ 
  1) สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุรินทร์ สามารถพัฒนาและปรับปรุง หลักสูตร
สถ าน ศึ กษ า ให้ เ อ้ื อ ต่ อ ก าร พั ฒ น าสม รรถน ะผู้ เรี ย น           
เป็นรายบุคคลมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
 2) สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ สามารถออกแบบกระบวนการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ที่สอดคล้องกับรายวิชา 
 

3.ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

3.1 ปัญหาอุปสรรค 

 การดำเนินการโครงการ/กิจกรรมมีข้อจำกัดเรื่องของเวลาเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวง
สาธารณสุขเพ่ือป้องกันการระบาด 
3.2 ข้อเสนอแนะ 
 1) ควรมีการวางแผน สนับสนุนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพ่ือรองรับสังคมในยุค 5G ให้กับผู้เรียนในพ้ืนที่ห่างไกล
ได้เรียนรู้เท่าเทียมกับบุคคลอ่ืนๆ ลดความเหลื่อมล้ำของการ
เข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตและเป็นพลเมืองที่ ดีที่ จะพัฒนาประเทศให้มี  
ความก้าวหน้าต่อไป 
          2) สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการให้สอดคล้อง
และเพียงพอในการดำเนินการ 
          3) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการโครงการ/
กิจกรรมตามสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) และตามมาตรการเฝ้าระวัง  
          4) เผยแพร่ผลการดำเนินงานต่อสาธารณชนทาง
เว็บไซต์ของสถานศึกษา 
 
 

http://km.buu.ac.th/article/frontend/article_detail/141
http://km.buu.ac.th/article/frontend/article_detail/141
http://km.buu.ac.th/article/frontend/article_detail/141
http://km.buu.ac.th/article/frontend/article_detail/141
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
       ตัวช้ีวัดที่ 7 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีสุขภาวะเหมาะสมตามวัย 
1.กิจกรรมการดำเนินงาน  
1.1 โครงการโรงเรียนรอบรู้สุขภาพ 
1.2 โครงการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 
1.3 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา 
2.ผลสัมฤทธิ์ 
2.1 เชิงปริมาณ 
         1) สถานศึกษามีนักเรียนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์
มาตรฐานรายโรงเรียนไม่เกินร้อยละ 10      
    2) สถานศึกษามีนักเรียนที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์
มาตรฐานรายโรงเรียนไม่เกินร้อยละ 5 
  3) สถานศึกษานักเรียนมีสมรรถภาพทางกายใน
ระดับดี ดีเยี่ยม รายโรงเรียน ร้อยละ 90    
2.2 เชิงคุณภาพ 

1) สถานศึกษาในสังกัดให้สามารถค้นหาจัดการแก้ไข
ปัญหาสุขภาพของผู้ เรียนได้และสามารถสร้างเครือข่าย
สุขภาพเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพดี 

2) ผู้ เรี ยน  มี ความรอบรู้ ด้ านสุ ขภาพ  (Health 
Literacy) สามารถเข้าถึงเข้าใจ โต้ตอบซักถามแลกเปลี่ยน 
ตัดสินใจ เปลี่ยนพฤติกรรมและบอกต่อทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้อง
กับการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถดูแลสุขภาพของตนเองและ
ครอบครัวได้อย่างเหมาะสม 
3.ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
   สถานศึกษา/ครู/นักเรียน ไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทั้งด้าน
โภชนาการและสิ่งแวดล้อม 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
       ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 โครงการการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการขับเคลื่อนสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณา
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นต้นแบบที่มุ่งสร้างผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิด           
ขั้นสูงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SEP for SDGs) 
1.กิจกรรมที่ดำเนินการ 
1.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครู ผู้บริหารสถานศึกษาในการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
บูรณาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเป็นต้นแบบที่มุ่งสร้างผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิด
ขั้นสูงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for SDGs) ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน Zoom  
1.2 การนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเป็น
ต้นแบบที่มุ่งสร้างผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดขั้นสูงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for SDGs โดยใช้
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ผ่านการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) ในรูปแบบ
ออนไลน์ 
1.3 จัดกิจกรรมประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านครูผู้สอน ด้านผู้บริหารและสถานศึกษา  
2.ผลสัมฤทธิ์ 
2.1 เชิงปริมาณ                    
  1) ร้อยละ 100 ของครูผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการได้รับการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งและคงสภาพ
ของสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบที่มุ่งสร้างผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดขั้นสูงเพ่ือพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้     
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for SDGs) ในสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  
 2) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดได้พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่มุ่งสร้างผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดขั้นสูงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for 
SDGs) ด้านกระบวนการเรียนรูและกระบวนการประเมินผล และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาพอเพียง
ในการพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง        
 3) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ มีศูนย์การเรียนรู้ด้านการศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่มุ่งสร้างผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดขั้นสูงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for 
SDGs) เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยจำนวน 5 ศูนย์การเรียนรู้ปีการศึกษา 2564 
2.เชิงคุณภาพ        
 สถานศึกษาพอเพียงและพัฒนาสมรรถนะครูสู่การขับเคลื่อนสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
บูรณาการ เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่มุ่งสร้างผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดขั้นสูง
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for SDGs) ด้านกระบวนการเรียนรู
และกระบวนการประเมินผล พร้อมพัฒนาสถานศึกษาแบบอย่างและมีความเข้มแข็งในการคงสภาพเป็นแหล่ง
ศึกษาเรียนรู้ อบรม บ่มเพาะพัฒนาผู้เรียนเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถปรับเปลี่ยนรู้แบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ครูมีภูมิคุ้มกันในการสร้างการ           
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบออนไลน์ทั้งนี้ข้อค้นพบ ที่ชัดเจน คือ ครูออกแบบสื่อนวัตกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถนำเสนอ               
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ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  ได้เหมาะสมสอดคล้องกับผู้ เรียน                
ตามบริบทของพ้ืนที่ และเอ้ืออำนวยความสะดวกต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น การจัดทำแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  โดยแยกออกเป็นสอง
ประเด็น คือ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานการณ์ปกติ กับ สถานการณ์ไม่ปกติ ครูจัดทำกำหนดการ
สอนที่มีโครงสร้างรายวิชาอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมสามารถรับการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่มุ่งสร้างผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดขั้นสูงตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for SDGs) ได้ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการ
เรียนรรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) และการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson 
Study) ด้วยระบบการสื่อสารสองทางผ่าน Application online โดยมุ่งเป้าหมายโลกข้อที่ 12 สร้างหลักประกัน
ให้มีรูปแบบการผลิต และการบริโภคท่ียั่งยืน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาครู ผู้บริหารโรงเรียนที่ขอรับการประเมินเพ่ือพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านการศึกษา ประจำปี 2563 จำนวน 12 โรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการขับเคลื่อนสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเป็นต้นแบบที่มุ่งสร้างผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดขั้นสูงสู่เป้าหมายการพัฒนา
ที่ยัง่ยืน (SEP for SDGs) ในรูปแบบออนไลน์ 
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การนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ          
เป็นต้นแบบที่มุ่งสร้างผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดขั้นสูงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for SDGs)              
มุ่งเป้าหมายโลกข้อที่ 12 การสร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
     ตัวชี้วัดที่ 9  ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีการปรับตัวต่อการเป็นพลเมืองพลโลกที่ดี 
     ตัวช้ีวัดที่ 10 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสามารถเข้าร่วมการแข่งขันในเวทีระดับชาติและ
นานาชาติได้ 
โครงการการประกวดโครงงานคุณธรรม 
1.กิจกรรมการดำเนินงาน  
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ 

1) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ 
สรุปสารสนเทศ/รายงานผลการดำเนินงานปี 2563 
Meeting/Workshopแ ล ก เป ลี่ ย น เรี ย น รู้ กั บ

โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ 
กำหนดเป้ าหมาย/แนวทาง/ตั้ งปณิ ธานการ

ดำเนินงานปี 2564 ร่วมกัน 
 2) ส่งเสริมโรงเรียนวิถีพุทธให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ     
ชั้ น น ำอย่ างน้ อ ย  20  แห่ งแล ะวิ ถี พุ ท ธพ ระราช ท าน             
อย่างน้อย 2 โรงเรียน 
  3) คัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธที่มีผลการดำเนินงาน
ประสบผลสำเร็จประจำปีการศึกษา 2564    
กิ จกรรมที่   2   พัฒ นาครู  (การจัดการเรี ยนการสอน
พระพุทธศาสนา ด้วยกิจกรรม Active Learning) 

 ประชุมครูออนไลน์ (แนวทางการจัดการเรียนการ
สอนพระพุทธศาสนา ด้วยกิจกรรม Active Learning)  
  นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน (ออนไลน์) 
  คัดเลือก Best  Practice การจัดการเรียนการ
สอนพระพุทธศาสนา ด้วยกิจกรรม Active Learning (ระดับ ม.1 - ม.6) 
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กิจกรรมที่  3  พัฒนาผู้เรียนภายใต้หลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) 
 คัดเลือกคลิปกิจกรรมดำเนินการดังนี้ 
     คลิปกิจกรรม/โครงงานที่มุ่งเน้นการพัฒนาพฤติกรรม/คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (ศีล) ของผู้เรียน              
เพ่ือแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ (ระดับม.1 - ม.6) 
 2.ผลสัมฤทธิ์ 
 2.1 เชิงปริมาณ 

โรงเรียนวิถีพุทธ จำนวน 85  โรงเรียนและโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ จำนวน 12 โรงเรียน 
2.2 เชิงคุณภาพ 
 1) โรงเรียนวิถี พุทธในสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ มีผลการประเมินอัตลักษณ์             
29 ประการ ผ่านในระดับ 5 อย่างน้อยร้อยละ 90  

2) โรงเรียนวิถีพุทธสามารถพัฒนาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
ชั้นนำได้อย่างน้อย 20 โรงเรียน  

3) มีพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ  
ทุกโรง  

4) ครูพัฒนาการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาด้วย
กิจกรรม Active Learning   

5) นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้
ภายใต้หลักไตรสิกขาทุกคน 

6) นักเรียน ชั้น ม.1– ม.6 มีการพัฒนาโครงงานคุณธรรมสามารถเผยแพร่ได้ 
3.ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
3.1 ปัญหาอุปสรรค 
 เนื่องจากช่วงระยะเวลาของการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ             
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ในรูปแบบโครงงานคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นการ
ดำเนินการภายใต้สภาวะการณ์การป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร นา 2019                      
และจังหวัดสุรินทร์ยังเป็นเขตพ้ืนที่ควบคุมระดับเข้ม (สีแดง) ดังนั้นในการลงพ้ืนที่เพ่ือให้เห็นสภาพบริบทของ            
การดำเนินการในแต่ละโรงเรียนให้ครบทุกโรงเรียนจึงไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโรงเรียน ผู้รับผิดชอบ
โครงการพร้อมทั้งคณะทำงานจึงได้มีดำเนินการโดยมีการบูรณาการกิจกรรมตามโครงการทุกกิจกรรม                
และดำเนินการจัดการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนผลการดำเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธ รวมทั้งได้
มีการกำกับ นิเทศ ติดตามเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและให้กำลังใจแก่ทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ที่ เข้าร่วมการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ และให้โรงเรียนที่ส่งผลงาน             
การประกวดโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning         
ในรูปแบบโครงงานคุณธรรม “วิถีพุทธรุ่นใหม่ใส่ใจสังคม”ได้นำเสนอผลงานและคลิปวีดีโอของกิจกรรมผ่านทาง
ออนไลน์และส่งเล่มรายงานผลการดำเนินการตามโครงการต่อคณะกรรมการตัดสินการประกวดคัดเลือก 
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3.2 ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือเป็นการพัฒนาต่อยอดการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธด้วย          

การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ในรูปแบบโครงงานคุณธรรม“วิถีพุทธรุ่นใหม่ใส่ใจสังคม”ในการจัด
กิจกรรมครั้งต่อไป ควรมีการจัดกิจกรรมการถอดบทเรียนโรงเรียนที่ชนะเลิศการประกวดคัดเลือกตามโครงการ                     
เพ่ือให้ค้นพบรูปแบบและแนวทางดำเนินงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพ่ือเป็นแบบอย่างให้โรงเรียนต่างๆ 
สามารถนำไปประยุกต์ใช้และปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

 

โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทำ 
1.กิจกรรมการดำเนินงาน  
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐาน          
ที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทำ ดังนี้ 
1.1 ส่งเสริมโรงเรียนจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 4 โรงเรียน 

 

ที ่ โรงเรียน สาขา 

1 สนมวิทยาคาร 1.พาณิชยการ สาขาการบัญชี 
2.พาณิชยการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

2 สำโรงทาบวิทยาคม โลหะการ สาขาช่างเชื่อมโลหะ 

3 พนมดงรักวิทยา โลหะการสาขาช่างเชื่อมโลหะ 

4 บุแกรงวิทยาคม เกษตรศาสตร์สาขาเกษตรกรรม 
  

1.2 โครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 15 โรงเรียน ประกอบด้วย 
  1. โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน    2. โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม  
  3. โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์        4. โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม  
  5. โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม   6. โรงเรียนศรีสุขวิทยา   
  7. โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์   8. โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา  
  9. โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา   10. โรงเรียนกระเทียมวิทยา  
  11.โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก  12. โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม  
  13.โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 ในพระอุปถัมภ์ 14. โรงเรียนบัวเชดวิทยา  
  และ15. โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน    
1.3 โครงการจัดการเรียนหลักสูตรระยะสั้น โดยจัดทำข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันอาชีวศึกษา                  
จำนวน 85 แห่ง 
1.4 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ทั้ง 85 แห่ง จัดการศึกษาวิชาชีพระยะสั้น   
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1.5 ส่งเสริมการจัดการเพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่
การสร้างอาชีพ และการมีงานทำอาทิ  
  1) โครงการ 1  ไร่  1  แสน  จำนวน  7 
โรงเรียน ประกอบด้วย 1) โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล กิจกรรม
ปลูกดอกดาวเรือง /ปลูกอ้อย /เลี้ยงหมู 2) โรงเรียนพญาราม
วิทยา กิจกรรมปลูกข้าว การเลี้ยงไก่/หมู 3) โรงเรียนหนอง
สนิทวิทยา กิจกรรมปลูกพืช (ไผ่กิมซุง) /เลี้ยงวัว 4) โรงเรียน
พรมเทพพิทยาคม กิจกรรมปลูกพืช เลี้ยงหมู 5) โรงเรียนพนา
สนวิทยา กิจกรรมเลี้ยงกบ/ปลา/ปลูกผักปลอดสารพิษ/
โรงเรือนเพาะเห็ด 6) โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 
กิจกรรมเลี้ยงวัว และโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย กิจกรรม
เลี้ยงหมู/ไก ่
  2) โครงการฝึกอบรมการเพ่ิมศักยภาพ
ให้กับนักเรียนโดยการสอนบรรจุภัณฑ์และการขายของ
ออนไลน์จำนวน 20 โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียนสวายวิทยา
คาร 2. โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา3. โรงเรียนมหิธรวิทยา             
4. โรงเรียนพญารามวิทยา 5. โรงเรียนตั้ งใจวิทยาคม                  
6. โรงเรียนท่าสว่างวิทยา 7. โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลา
ภิเษก 8. โรงเรียนโคกยางวิทยา  9. โรงเรียนตานีวิทยา             
10. โรงเรียนไทรแก้ววิทยา 11. โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา            
12. โรงเรียนตาเบาวิทยา 13. โรงเรียนกาบเชิงวิทยา              
14. โรงเรียนแนงมุดวิทยา 15. โรงเรียนกระเทียมวิทยา        
16. โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 17. โรงเรียนทับทิมสยาม 
04 ในพระอุปถัมภ์ 18. โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 19. โรงเรียน
บัวเชดวิทยา และ 20.โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน 
  3) โครงการเพ่ิมทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษา 
ภาคบังคับมีโรงเรียนที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม และโรงเรียน
มัธยมทับทิมสยาม 04 ในพระอุปถัมภ์ 

2.ผลสัมฤทธิ์ 
2.1 เชิงปริมาณ 
 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ทั้ง 85 แห่ง 
2.2 เชิงคุณภาพ 
 1. ครูแนะแนวสามารถเป็น“Coach”หรือผู้อานวยการการเรียนรู้ ด้านทักษะวิชาชีพธุรกิจการขายสินค้า         
ทางออนไลน์ให้แก่นักเรียนที่มีความสนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. โรงเรียนต้นแบบหรือแบบอย่างที่ ดี  (Best Practice) ได้แก่  โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์            
การยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวเรียนรู้ เชิงสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมการผลิตและ อนุรักษ์หัตถกรรมเครื่องเงิน        
ตะเกาว์ลายโบราณ อ.เขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์”  
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3. โรงเรียนที่ดำเนินโครงการ “1 ไร่ 1 แสน” อาทิ 
  - โรงเรียนสุ รินทร์ ราชมงคล  ดำเนิ น
กิจกรรมการเลี้ยงหมู ทั้งส่วนของหมูขุน หมูแม่พันธุ์ จำนวน 
2 คอก จำหน่ายลูกหมู การปลูกดอกดาวเรืองส่งให้ตลาด 
ในชุมชน ใกล้โรงเรียน เป็นต้น 
  - โรงเรียนพญารามวิทยา ดำเนินกิจกรรม
เลี้ยงปลา/กบ/ไก่ไข่/ไก่พันธุ์/เลี้ยงหมู ติดตามได้ทาง
ช่องทาง https://youtu.be/_AZ7VVTD4GI 
  - โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 
ติดตามได้ทางช่องทางhttps://youtu.be/hUkbRYkF2hc 
และ https://youtu.be/odfujm69AjU 
 4. โครงการฝึกอบรมการเพ่ิมศักยภาพให้กับ
นักเรียนโดยการสอนบรรจุภัณฑ์และการขายของออนไลน์  
  - โรงเรียนสวายวิทยาคาร ขายสนิค้าออนไลน์ในเว็บไซต ์
https://www.facebook.com/patira.sajitmee , https://www.facebook.com/mathavadee.pankaew 
  - โรงเรียนพญารามวิทยา ขายสนิค้าออนไลน์ใน
เว็บไซต์https://www.facebook.com/arrisa.samran?_rdc=2&_rdr 
  - โรงเรียนกาบเชิงวิทยา ขายสนิค้าออนไลน์ในเว็บไซต์ https://web.facebook.com/Here-We-
Are-101632858451622/?_rdc=1&_rdr , https://www.facebook.com/MrsWOW-ฟองน้ำมหัศจรรย์-
นวัตกรรมนาโน-112589620489799/ 

3.ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
3.1 ปัญหาและอุปสรรค 
  1 ) ค ว าม ต่ อ เนื่ อ ง ใน ก ารต่ อ ย อด เพ่ื อ
ขับเคลื่อนในระดับโรงเรียนอย่างยั่งยืน 
  2) การบริหารและการจัดสรรงบประมาณ
จาก สพฐ.เกี่ยวกับการอบรมครูด้วยระบบทางไกลแก่ศูนย์           
ให้คำปรึกษาระดับจังหวัด (ค่าใช้จ่ายและ ค่าวัสดุในการ
อบรม) กับความต้องการของครูที่สนใจ 
  3) ปัญหาด้านเศรษฐกิจของครอบครัว       
ที่ต้องการอพยพย้ายถิ่นฐานเพ่ือไปประกอบอาชีพของพ่อแม่ 
ต้องนำพานักเรียนไปทำงานร่วมกันกับครอบครัว       
  4) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID - 19) 
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพ่ิมทักษะด้านอาชีพ ไม่ได้เข้าร่วมกับการฝึกอบรมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
จังหวัดสุรินทร์ 
 
 
 

https://youtu.be/_AZ7VVTD4GI
https://youtu.be/hUkbRYkF2hc%20และ
https://youtu.be/hUkbRYkF2hc%20และ
https://youtu.be/odfujm69AjU
https://www.facebook.com/patira.sajitmee
https://web.facebook.com/Here-We-Are-101632858451622/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/Here-We-Are-101632858451622/?_rdc=1&_rdr
https://www.facebook.com/MrsWOW-ฟองน้ำมหัศจรรย์-นวัตกรรมนาโน-112589620489799/
https://www.facebook.com/MrsWOW-ฟองน้ำมหัศจรรย์-นวัตกรรมนาโน-112589620489799/
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3.2 ข้อเสนอแนะ 
  1) ควรขับเคลื่อนโดยอาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์จากการประเมินผลครู นักเรียนและโรงเรียนและ
สรรหาวิธีการพัฒนาที่ต่อเนื่องเพ่ือความยั่งยืน 
  2) อนุญาตให้สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาเข้าแนะแนวศึกษาต่อ เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่นโยบายกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสายอาชีพและการเพ่ิมปริมาณผู้เรียน  
สายอาชีวะศึกษา ให้สอดรับกับแผนการศึกษาชาติ 20 ปี ของรัฐบาลปัจจุบัน                 
  3) ส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)   
  4) พัฒนาสาขาวิชาให้เกิดความหลากหลายเพ่ิมขึ้นเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
เข้ามาศึกษาต่อในจังหวัด หรือในอำเภอ โดยเน้นการศึกษาเพ่ือการประกอบอาชีพ     
  5) ควรพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
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กลยุทธ์ที่ 3 
 ส่งเสริมสนับสนนุการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เป้าประสงค์ที่ 4  ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ และจรรยาบรรณตาม
มาตรฐานวิชาชีพ เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม ใช้เทคโนโลยีและน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ร่วมกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) 
     โครงการส่งเสริมสนับสนุนตามภารกิจมาตรฐานเพื่อการจัดการความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกลุ่มงานและระหว่างองค์กร   
1.กิจกรรมการดำเนินงาน 

1.1ประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์เพ่ือการจัดการองค์ความรู้สำหรับบุคลากรในสังกัด อย่างเป็นระบบ โดยการจัด
ประชุมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาตนเองให้และเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ  
1.2 กิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้กับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์เป็นหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีพันธกิจในการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เป็น  คนดี มีคุณธรรม 
รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษามีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากลการดำเนินงานตามภารกิจดังกล่าวต้องอาศัย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงลูกจ้าง พนักงานราชการ และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องภายใน
องค์กรที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนจิตสำนึกในการปฏิบัติงานและการให้บริการที่ดี  ดังนั้น จึงเห็น
ความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมทั้ง 
การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community)               
ทั้งภายในและภายนอกองค์กรสู่กระบวนการอันนำมาซึ่งการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
2.ผลสัมฤทธิ์ 
2.1.เชิงปริมาณ 
   ร้อยละ 100 ของผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรเจ้าหน้าที่ ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุรินทร์ได้รับการพัฒนาและสร้างความเข้าใจในการพัฒนาตนเองให้และเป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และเข้าร่วมกระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community)                  
ทั้งภายในและภายนอกองค์กรสู่กระบวนการอันนำมาซึ่งการจัด การความรู้ (Knowledge Management)  
2.2 เชิงคุณภาพ 
            ผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรเจ้าหน้าที่ ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
ได้รับทราบแนวทางการพัฒนาตนเอง และได้สะท้อนแนวความคิดเพ่ือการพัฒนาปัญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการแก้ไขปัญหา ผ่านกิจกรรมที่ทางสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุรินทร์ดำเนินการจัดขึ้น 
 

3.ปญัหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

           กระบวนการของการดำเนินการจัดกิจกรรมขาดความต่อเนื่องๆจากสถานการณ์การแพร่ระบาด          
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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การประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ณ สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=PRSPM33SURIN&set=a.943913746461293 
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การรวบรวมข้อมูลการที่สอดคล้องในเรื่องการการพัฒนาบุคคลากร การจัดการความรู้ 
(Knowledge Management Management : KM) ในรูปแบบ ONLINE เพื่อเพิ่มเติมช่องทางการศึกษา

ค้นคว้าผ่านshorturl.asia/ZJCKa 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละ 70 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนายกระดับความรู้         
ด้านภาษาต่างประเทศ 
ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละ 100 ของครูสอนภาษาอังกฤษได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับ
การพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
1.กิจกรรมการดำเนินงาน  
1.1 คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ HCEC จัดประชุมกำหนดการดำเนินงานเพ่ือเตรียมความพร้อมใน             
การจัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มสาระ            
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนในสังกัด สำนักงาน            
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
1.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา          
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศผ่านระบบออนไลน์  
1.3 จัดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบ 
CEFR 
1.4 สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
2.ผลสัมฤทธิ์ 
2.1 เชิงปริมาณ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัด
ส ำ นั ก ง าน เข ต พ้ื น ที่ ก า ร ศึ ก ษ ามั ธ ย ม ศึ ก ษ า สุ ริ น ท ร์                
จำนวน 492 คน ในเขตพ้ืนที่บริการของศูนย์ HCEC เข้าร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์  
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2.2 เชิงคุณภาพ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ สามารถเข้า
สอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR  
เข้าร่วมอบรมมีผลการสอบผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80  

1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ในเขตพ้ืนที่
บริการของศูนย์ HCEC เข้าร่วมอบรม ผ่านระบบออนไลน์  
ร้อยละ 80 

2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์สามารถเข้า
สอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR 
เข้าร่วมอบรม มีผลการสอบผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 

3) เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ในวิชาชีพของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
3. ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
3.1 ปัญหาอุปสรรค 
      ปัญหาที่พบคือ ด้านระบบอินเทอร์เน็ต ที่มีระบบติดขัด 
และการสื่อสารระหว่างวิทยากร กับศูนย์ HCEC ในระหว่าง
อบรมยังติดขัด 
3.2 ข้อเสนอแนะ  
      ผู้เข้าอบรมมีข้อเสนอแนะ คือต้องการให้ศูนย์  HCEC 
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ จัดการอบรมในเรื่องของการจัดทำสื่อ นวัตกรรม เ พ่ือใช้ในการจัดการเรียน           
การสอนออนไลน์ให้กับครูผู้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ และเป็นศูนย์กลางในการประสานงานต่อไป 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีทักษะการคิด              
ขั้นสูงผ่านกิจกรรม Active Learning 
1.กิจกรรมการดำเนินงาน  
1.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีแผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
หรือกระบวนการเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้กับสถานศึกษา         
จัดกระบวนการเรียนการสอนและปฏิรูปการเรียนรู้จาก
รูปแบบ Passive Learning เป็น Active Learning ให้กับ
ผู้เรียนในทุกระดับชั้นมีกระบวนการเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน
ให้กับสถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอนและปฏิรูป
การเรียนรู้จากรูปแบบ Passive Learning เป็น Active 
Learning ให้เกิดคุณภาพแก่ผุ้ทุกคนทุกระดับ ดังนี้ 
    1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศจากข้อมูลหลากหลาย เช่น            

ผลการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูในสังกัด 
รายงานการนิ เทศ รายงานผลการสอนวัดผลสัมฤทธิ์        
ทางการศึกษาระดับชาติ รายงานประกันคุณภาพการศึกษา
ขอสถานศึกษาวิ เคราะห์ งานนโยบายของสำนั กงาน        
เขตพ้ืนที่การศึกษา โดยมีลำดับขั้นตอน ดังนี้ 

2 ) จั ด ท ำ แ ผ น ก า ร ด ำ เนิ น ง า น ก า ร นิ เท ศ                  
โดยนำสารสนเทศ จากการวิเคราะห์ตามข้อ 1 มาเป็นฐาน
ในการพัฒนาผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ PLC ของกลุ่มนิ เทศ เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวคิด           
การนิเทศภายในโดยใช้การเปิดชั้นเรียน 
 3) จัดกิจกรรมประชุมปฏิบัติการเพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจ ฝึกกระบวนการคิด สะท้อนผลการสังเกต         
ชั้นเรียน และการวางแผนกระบวนการนิเทศภายในระดับ 
ชั้นเรียนให้กับทีมนิเทศภายในโรงเรียน 

4) จัดทำโครงการนิ เทศบูรณาการเชิงรุกแบบ 
Active Learning โดยใช้พ้ืนที่เป็นฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุรินทร์การศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ โดยมีวิธีดำเนินการ ดังนี้ 
           4.1  จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
โดยการประชุมชี้แจงให้กับผู้บริหารสถานศึกษา/บุคลากรใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
          4.2 จัดกิจกรรมประชุมปฏิบัติการเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ ฝึกกระบวนการคิด สะท้อนผล
การสังเกตชั้นเรียน และการวางแผนกระบวนการนิเทศภายในระดับชั้นเรียนให้กับทีมนิเทศภายในโรงเรียน 
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  4.3 ทีมนิเทศภายในโรงเรียนดำเนินการขยายผลในโรงเรียน ครูทุกคนจัดตั้งทีม PLC และนิเทศ
โดยใช้กระบวนการเปิดชั้นเรียน อย่างน้อยคนละ 3 วงรอบใน 1 หน่วยการเรียนรู้โดยมีทีมเครือข่าย                   
จากมหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ศึกษานิเทศก์  ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ 
  4.4 ฝึกการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน ผ่านกระบวนการชุมชน           
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) โดยใช้กระบวนการเปิดชั้นเรียน 
(Lesson Study) โดยให้ครูเขียนแผนแบบActive Learning โดยมีกระบวนการ ดังนี้ 
             (1) ขั้นที่ 1 Study ครูและบุคลากรโรงเรียนจัดทำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่            
จะเปิดชั้นเรียน ครูวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ พ้ืนฐานความรู้ ข้อจำกัด ต่างๆเพ่ือจัดสร้างแผนการสอน ตั้งทีม
พัฒนาแผนการสอนภายในกลุ่มสาระการเรียนรรู้/ต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้  เลือกสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ วิธีการสอน 
เครื่องมือวัดประเมินผลที่ตรงตามเนื้อหาของบทเรียน 
             (2) ขั้นที่  2 Plan ครู และบุคลากร
โรงเรียนตั้งวง PLC แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะเปิด     
ชั้นเรียน ร่วมกัน ครูผู้สอนที่เป็น model teacher  ที่รับการ
นิเทศแบบเปิดชั้นเรียนส่งมาให้ทีมศึกษานิเทศก์ ร่วมวง PLC แต่
เป็นลักษณะของ E-PLC (Ethics in Professional Learning 
Community)  ให้ข้อเสนอแนะ เติมเต็มแผนการสอน ให้เป็น
แผนการจัดการเรียนรู้ เชิงรุกแบบ Active Learningเพ่ือให้
ครูผู้สอนที่ทำการเปิดชั้นเรียนได้มีการปรับปรุง และพัฒนาแผน
ให้เป็นแผนแบบActive Learning ให้ข้อเสนอแนะด้านเนื้อหา/ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้และเลือกวิธีการสอนที่หลากหลาย /
เลือกวิธีการวัดประเมินผลที่ ตรงกับ content ของเนื้ อหา                      
ในบทเรียนและตรงตามตัวชี้วัดและตามจุดประสงค์การเรียนรู้  
   (3 ) ขั้นที่  3  Teach/Observeกระบวนการการเปิดห้ องเรียน  คณะกรรมการ                 
วง  PLC  ร่วมสังเกตชั้นเรียนตามที่โรงเรียนกำหนดไว้ ทีมศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะเข้า
ร่วมสังเกตการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่โรงเรียนได้จัดไว้โดยแผนการจัดการเรียนรู้ผ่านการพัฒนาบทเรียน
ร่วมกันจนปรับเป็นแผนแบบActive Learning ตามบริบทของเนื้อ  
            (4) ขั้นที่ 4 Reflect สะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทีม PLC เข้าสังเกตชั้นเรียน 
ตามกำหนดเวลา และร่วมกันสะท้อนผลการสอนตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยศึกษานิเทศ สำนักงาน
เขตพ้ืนที่ร่วมสะท้อนผลให้ข้อเสนอแนะครูในขั้นตอนการ  Reflect สะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้               
ทีม PLC ทางระบบ ทางระบบ Online ดังนี้ 
                 4.1 model teacher ครูผู้สอนคือผู้วางแผนออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผน            
การจัดการเรียนรู้ 
                 4.2 คู่ buddy teacher ครูร่วมเรียนรู้ คือ คู่พัฒนาในการวางแผนออกแบบหน่วย 
การเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ ร่วมกันPLC อาจจะม ีbuddy teacher  จำนวน 1 หรือ 2,3 คนก็ได้ 
                 4.3 mentor หัวหน้ากลุ่ มสาระ/ฝ่ายวิชาการ มีหน้ าที่ ในการกำหนดและให้
ข้อเสนอแนะในการ Reflect สะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วง PLC 
                4.4. administrator ผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีหน้าที่ในการกำหนดและ         
ให้ข้อเสนอแนะในการ Reflect สะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในวง PLC 
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                 4.5export ผู้เชี่ยวชาญฝีมีความรู้ความชำนาญในหน่วยการเรียนและแผนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้ข้อเสนอแนะ และข้อแนะนำในการ Reflect สะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวง PLC 
          (5) ขั้นที่ 5 Revise  ขั้นตอนของการปรับปรุงพัฒนาหน่วยการเรียนและแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ทำการเปิดชั้นเรียนและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ในหน่วยต่อๆไปตามข้อเสนอแนะเพ่ือให้เกิด
ความสอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน โรงเรียน   
 5) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดกิจกรรมคัดเลือกผลงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน/                  
งานนโยบาย 
 6) นำผลงานที่ผ่านการประกวดและคัดเลือกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในมหกรรมวิชาการ 
 7) ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่โรงเรียนผู้บริหารและครู และนักเรียนในการประกวดกิจกรรมอ่ืนๆที่มี                 
ผลงานดีเด่น 
  7.1 จัดทำโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย 
(คัดเลือกโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย  
โดยดำเนินการจัดกิจกรรมการวิจัย พัฒนา และคัดเลือกโรงเรียนที่มีผลงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                 
และดำเนินงานจนเกิดเป็นพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learningร่วมกับภาคีเครือข่ายโดยมีวิธีดำเนินการ 
ดังนี้ 
           (1) โรงเรียนในสังกัด ส่งผลงานเข้าแข่งขันในระดับเครือข่ายสหวิทยาเขต  
          (2) สหวิทยาเขตคัดเลือกผลงานชนะเลิศมาเป็นตัวแทนของสหวิทยาเขตเข้าร่วมแข่งขันในระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาโดยประธานสหวิทยาเขตลงนามรับรองและส่งมายังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์        
            (3) คณะกรรมการคัดเลือกผลงาน ภายในวันที่  21 กรกฎาคม 2564 พร้อมเอกสารรูปเล่ม                
และ VDO Clip การถอดบทเรียน (ทำเป็น QR-CODE/ Link) จากเอกสารและClip VDO จำนวน 9 โรงเรียน 
  (4) คณะกรรมการคัดเลือกผลงานรอบชิงชนะเลิศ จาก 5 โรงเรียนภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 
2564 พร้อมเอกสารรูปเล่ม และVDO Clip การถอดบทเรียน (ทำเป็นQR-CODE/ Link) ผลปรากฏดังนี้ 

 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์  ชนะเลิศ 
 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์  รองชนะเลิศลำดับที่ 1 
 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม  รองชนะเลิศลำดับที่ 2 
 โรงเรียนเทพอุดมวิทยา  รองชนะเลิศลำดับที่ 3 
 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม  รองชนะเลิศลำดับที่ 4 

           (5) นำผลงานที่ผ่านการประกวดและคัดเลือกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในมหกรรมวิชาการ 
           (6) ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่โรงเรียนด้วยโล่และเกียรติบัตรแก่ครูผลการคัดเลือก ดังนี้ 
2.ผลสัมฤทธิ์ 
2.1 เชิงปริมาณ 

1) โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถจัดการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้อย่างมี
คุณภาพ 

2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/โรงเรียนมีรูปแบบและนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning ที่โรงเรียนเลือกนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการและบริบทของโรงเรียน 

3) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯมีจำนวนนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคี
เครอืข่าย โรงเรียนพัฒนาตามความเหมาะสมกับความต้องการและบริบท 
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4) โรงเรียน/สำนักงานเขตพ้ืนที่มีเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้ Active 
Learning ร้อยละ 100 
2.2 เชิงคุณภาพ 

1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนพัฒนาและจัดการเรียนรู้ Active 
Learning ร่วมกับภาคีเครือข่ายได้อย่างมีคุณภาพ(กลุ่มเป้าหมาย) 

2) สำนักงานเขตพ้ืนที่ให้การพัฒนาครูและผู้เกี่ยวข้องให้สามารถจัดการเรียนรู้ Active Learning 
ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างเหมาะสม 

3) โรงเรียนในสังกัดสร้างเครือข่ายความร่วมมือเชิงพ้ืนที่ในการจัดการเรียนรู้ Active Learning ได้อย่าง
เป็นระบบและเหมาะสม 

4) โรงเรียนมีการพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคี
เครือข่ายที่สนับสนุนให้โรงเรียนสามารถวิเคราะห์และเลือกใช้นวัตกรรมได้ตามความต้องการและเหมาะสมกับ
บริบท 

 

3.ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
3.1 ปัญหาอุปสรรค 
    1) การระบาดและติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการ 
    2) การเปลี่ยนแนวคิดและทัศนคติในการปรับการเรียน เปลี่ยนการสอนของครูจากการสอนแบบ Passive 
Learning เป็น Active Learning                         
3.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
    1) การนำนโยบายสู่การปฏิบัติไม่ควรเปลี่ยนแปลงบ่อยเป็นปัญหาต่อการพัฒนา 
    2) การจัดสรรงบประมาณควรจัดสรรให้ต้นปีงบประมาณ เพ่ือการพัฒนาที่เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม              
และยั่งยืน 
 

โครงการขับเคลื่อนการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ 
1. กิจกรรมการดำเนินงาน  
 1) การอบรมพัฒนาครูผู้ สอนวิทยาการคำนวณ     
จำนวน 56 โรงเรียน ได้รับการอบรมพัฒนาโดยเครือข่ายความ
ร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์การอบรมเชิงปฏิบัติการ   
“การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและทักษะ 
โค้ดดิ้งเพ่ือการสร้างสรรค์นวัตกรรม” ทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์มอบสื่อการจัดการเรียนรู้ ให้ ครูทั้ ง 56 โรงเรียน          
การอบรมพัฒนามี 3 ระยะ ดังนี้ 
  ระยะที่ 1 การอบรม Cisco WebEx เตรียม
ความพร้อมโค้งดิ้งออนไลน์ 
  ระยะที่ 2 อบรมออนไลน์ "การส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ" และ "ทักษะโค้ดดิ้งเพ่ือการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของครูจังหวัดสุรินทร์ 
   ระยะที่ 3 หลักสูตร “การเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณของครูผู้สอน
วิชาวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้งของครูในจังหวัดสุรินทร์” 
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 2) การนิเทศ ติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาที่นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3) กิจกรรมคัดเลือก BEST PRACTICE ของครูที่จัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
2. ผลสัมฤทธิ์ 
2.1 เชิงปริมาณ 

          ร้อยละ 100  ครูและบุคลการทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได ้

 2.2 เชิงคุณภาพ 

1) ครูและบุคลการทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) นั ก เรียนในโรงเรียนสั งกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
ก ารศึ ก ษ ามั ธยม ศึ กษ าสุ ริ น ท ร์   มี ค ว าม รู้ ค ว าม เข้ า ใจ                  
มีทักษะ กระบวนการคิด การแก้ปัญหา และความสามารถ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในการเรียนและการ
สื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ 
3.ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
3.1 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้เป็นอุปสรรคในด้านการอบรม
พัฒนา ต้องปรับแบบ On-site เป็น On-Line  
3.2 เมื่อผ่านการอบรมพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนผ่าน เทคโนโลยีดิจิทัล  ต้องมีการติดตามผลการ
ดำเนินการจัดการเรียนการสอน 
3.3 ควรมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการ
สร้างเครื่องมือการวัดประเมินผลการเรียนรู้และทักษะขั้นสูง 
1. กิจกรรมการดำเนินงาน  

การนิเทศเพ่ือพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเปิดชั้นเรียน (Lesson Study)            
ของครูในสังกดัสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
2. ผลสัมฤทธิ์ 
2.1 เชิงปริมาณ 

ครูได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดประเมินผลการเรียนรู้และทักษะขั้นสูง 
จำนวน 1,633 คน 
2.2 เชิงคุณภาพ  
 ครูมีความรู้ความสามารถในการการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเปิดชั้นเรียน (Lesson Study) 
และมีทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดประเมินผลการเรียนรู้และทักษะขั้นสูง 
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3. ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
3.1 การนิเทศภายใต้ข้อกำหนดของ ศบค.ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา  2019                  
(COVID-19) 
3.2 การสื่อสารระหว่างผู้รับการนิเทศกับผู้นิเทศผ่านระบบออนไลน์ ทำให้การทำความเข้าใจไม่ชัดเจนในบาง
ประเด็นในเรื่องการจัดการการเรียนรู้และการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล 
 

กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เป้าประสงค์ที่ 5 ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำทางวิชาการ นำเทคโนโลยีมาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล         
และน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำทางวิชาการ 
 ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษามีความ สามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการบริหาร 
จัดการศึกษา 
โครงการเปิดบ้านวิชาการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
1.กิจกรรมกรรมที่ดำเนินการ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564           
ในระหว่างวันที่ 4 -5 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสนอผลงานของ
นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการให้แก่ข้าราชการครู  และ
บุคลากรทางการศึกษาโดยมีผู้ เข้าร่วมโครงการครั้ งนี้
ประกอบด้วยนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในจังหวัด
สุรินทร์ จำนวน 50 คน, ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จำนวน 100 คน รวมทั้งสิ้น 150 คน นิทรรศการบริหารจัดการ
สถานศึกษาสู่คุณภาพการมัธยมศึกษา  สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาสุรินทร์  กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้,  
การนำเสนอ Best Practices ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาการนำเสนอ Best Practicesของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีการจัดนิทรรศการหัวข้อ
ดังต่อไปนี้ 
      1.  การจัดนิทรรศการด้าน TPS Model 
             2.  ผลที่เกิดกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(Best Practice)  
              3.  ผลที่เกิดกับสถานศึกษา “รางวัลโรงเรียน
พระราชทาน” 
      4.  ผลที่เกิดกับสถานศึกษา “กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” 
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     5.  ผลที่เกิดกับสถานศึกษา “รางวัล OBEC 
Award สถานศึกษายอดเยี่ยม” 
      6. ผลที่เกิดกับสถานศึกษา“รางวัลชนะเลิศการ
ประกวด Best Practice โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล” 
      7.  ผลที่เกิดกับสถานศึกษ“โรงเรียน
มาตรฐานสากล” 
     8.  ผลที่เกิดกับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา “รางวัลคุรุสภา” 

      9.  ผลที่เกิดกับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา “รางวัลชนะเลิศ OBEC Award  
      10.  ผลที่เกิดกับนักเรียน “ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน O – NET” 
      11.  ผลที่เกิดกับนักเรียน “งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน” 
      12.  ผลที่เกิดกับนักเรียน “รางวัลนักเรียน
พระราชทาน” 

      13.  ผลที่เกิดกับนักเรียน “นักเรียนที่ชนะเลิศนัก
คิดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน จัดโดย วช.” 
      14.  ผลที่เกิดกับนักเรียน “เยาวชนดีเด่น”  
      15.  โรงเรียนที่มีผลงานชนะเลิศด้านหุ่นยนต์ 
        16. โรงเรียนที่ส่งเสริมงานอาชีพ                
(บริษัทสร้างการดี) 
      17.  หนึ่งไร่หนึ่งแสน 
 18.  ผลที่เกิดกับโรงเรียนที่ส่งเสริมกีฬาสู่อาชีพ 
 

2. ผลสัมฤทธิ์ 
2.1 เชิงปริมาณ 

1) จำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียน
ในจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 50 คน 
 2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จำนวน 100 คน 
2.2 เชิงคุณภาพ 

1) นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางวิชาการ 
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2) หน่วยงานมีกระบวนการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เข้มแข็ง 
3) ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาสมรรถนะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและนำมาใช้ในการ

ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

3. ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
 การดำเนินโครงการยังไม่ครอบคลุมงานด้านวิชาการที่หลากหลาย เช่น  การอบรมให้ความรู้แก่
ผู้เข้าร่วมงานโดยการถ่ายทอดประสบการณ์จริงจากผู้ที่เคยได้รับรางวัลระดับประเทศ ในการให้ความรู้แก่
ผู้เข้าร่วมงาน  
 

โครงการการพัฒนางานและระบบการบริหารจัดการด้านการบริหารงานบุคคล 

1.กิจกรรมการดำเนินงาน  
1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) 
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารและ            
สายผู้สอน 
1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินการเปลี่ยนตำแหน่งย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากทางการศึกษา 
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2) 
1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำระบบฐานข้อมูลทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์รายบุคคล และข้อมูลทะเบียน
ประวัติในฐานข้อมูลอื่นๆ ด้านเอกสาร 
2.ผลสัมฤทธิ์ 
2.1เชิงปริมาณ 
 1) มีข้อมูลวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ จำนวน 85 แห่ง โดยสามารถจัดการเรียนการสอนครบทุกห้อง          
และตรงวิชาเอก 
 2) จัดทำข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลทะเบียนประวัติ และพ้ืนฐานด้านการบริหารงานบุคคลอ่ืนๆด้านการ
บริหารงานบุคคลเพ่ือนำไปใช้ในการพัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 
  3) สามารถบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวทุกตำแหน่งที่ ได้รับจัดสรร                         
ทั้งกระบวนการสรรหาการเกลี่ยอัตรากำลัง จำนวน 85 แห่ง 
  4) สามารถมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลาให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่ได้รับพระราชทาน 
   5) สามารถจัดประชุมคณะทำงาน/คณะกรรมการด้านต่างๆในการบริหารงานบุคคลได้เกิดประสิทธิภาพสำเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดีในทุกขั้นตอน 
2.2 เชิงคุณภาพ 

1) สามารถวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา นำข้อมูลไปใช้
เพ่ือบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลทะเบียนประวัติ และข้อมูลพ้ืนฐานด้านการบริหารงานบุคคล
อ่ืนๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่มีประสิทธิภาพ สามารถบริหารอัตรากำลังพนักงาน
ราชการและลูกจ้างชั่วคราวสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกตำแหน่งที่ได้รับการจัดสรร 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลแพลตฟอร์ม 
1.กิจกรรมการดําเนินงาน 
1.1 ปรับปรุงพัฒนาระบบสํานักงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) ของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์และสถานศึกษาในสังกัด 
1.2 พัฒนาระบบเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ (Server) และระบบอินเตอร์ภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1.3 อบรมปฏิบัติการสร้างและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือบริหารจัดการศึกษา                   
ผ่านระบบออนไลน์แก่สถานศึกษาในสังกัด 
2.ผลสัมฤทธิ์ 
2.1 เชิงปริมาณ 
 1) มีระบบสํานักงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) ที่เชื่อมโยงกับสถานศึกษาในสังกัด 
 2) มีระบบเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ (Server) และระบบอินเทอร์เน็ตภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาครอบคลุมทุกอาคาร 
 3) ครูผ่านการอบรมปฏิบัติการสร้างและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือบริหารจัด
การศึกษาผ่านระบบออนไลน์ครบทุกโรงเรียน 
2.2 เชิงคุณภาพ 
 1) ระบบสํานักงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) สามารถใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 
 2) ระบบเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ (Server) และระบบอินเทอร์เน็ตภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสามารถใช้งานได้ประสิทธิภาพและมีความมั่นคง ปลอดภัย 
 3) ครูสามารถสร้างและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือบริหารจัดการศึกษาตามภารกิจ
งานหลัก 4 ด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
3.ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
3.1 ผู้บริหารโรงเรียนควรตระหนักและให้ความสําคัญในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  ในการปฏิบัติการงาน
ของบุคลากรในสังกัด 
3.2 บุคลากรบางคนยังขาดทักษะในการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานควรมีการอบรมพัฒนา                 
อย่างต่อเนื่อง 
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ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละ 100 ของผู้บริหารใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 
1.กิจกรรมการดำเนินงาน  
1.1 กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ที่มุ่งเน้นการสร้างผลิตภัณฑ์ ภายใต้บริบทการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID – 19)  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์การจัดสรรงบประมาณให้กับ
โรงเรียนที่มีผลิตภัณฑ์ และทำการคัดเลือกจัดสรรโดยการพิจารณาจากผลงานที่โรงเรียนได้ดำเนินการ                 
จำนวน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม โรงเรียนสังขะและโรงเรียน
เชื้อเพลิงวิทยา 
1.2 กิจกรรมนิเทศ ติดตาม จัดนิทรรศการถอดบทเรียน และสะท้อนผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์                    
ประชุมปฏิบัติการครูจัดนิทรรศการและสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สร้างความเข้าใจกิจกรรม                
การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระบบออนไลน์ ทั้งหมด 85 แห่ง 
1.3 กิจกรรมแข่งขันความเป็นเลิศทักษะทางวิชาการ บูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
        3.1 กิจกรรมประกวด แข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับการต้านสุจริต  
          3.2 กิจกรรมประกวด แข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาไทยเกี่ยวกับการต้านการทุจริต “เชิดชูคน
ซื่อสัตย์ ร่วมกำจัดคนโกงกิน”  
   3.3 กิจกรรมประกวด แข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการต้านการทุจริต      
“เชิดชูคนซื่อสัตย์ ร่วมกำจัดคนโกงกิน” 
   3.4 กิจกรรมประกวด แข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน เกี่ยวกับการต้านการทุจริต “เชิดชูคน
ซื่อสัตย์ ร่วมกำจัดคนโกงกิน” 
     3.5 กิจกรรมประกวด แข่งขนัการพูดสุนทรพจน์ภาษาเขมร เกี่ยวกับการต้านการทุจริต “เชิดชู
คนซื่อสัตย์ ร่วมกำจัดคนโกงกิน” 
      3.6 กิจกรรมประกวด แข่งขันคำขวัญเกี่ยวกับการต้านทุจริต  
      3.7 กิจกรรมประกวด แข่งขันการเขียนเรียงความเกี่ยวกับการต้านทุจริต  
      3.8 กิจกรรมประกวด แข่งขันหนังสั่น เกี่ยวกับการต้านทุจริต  
     3.9 กิจกรรมประกวด แข่งขันการวาดภาพเกี่ยวกับการต้านทุจริต  
     3.10 กิจกรรมประกวด แข่งขันสื่อมัลติมีเดีย เกี่ยวกับเนื้อหาการต้านทุจริต 
    3.11 กิจกรรมแข่งขัน การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Project Citizen) ครู 
   3.12 กิจกรรมแข่งขัน กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) ผู้บริหาร 
   3.13 กิจกรรมแข่งขัน บริษัทสร้างการดี  
  ทั้งนี้ผลการแข่งขันทั้ง 3 รายเป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าร่วมแข่งขันระดับภาคได้แก่              
กิจกรรมแข่งขัน การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ตัวแทนคือ นายสันติ ประภาสัย โรงเรียนพนมดงรัก
วิทยา กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) ผู้บริหาร ตัวแทนคือ นายยรรยง วงค์คำจันทร์ และ
กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ตัวแทนคือ โรงเรียนหนองสนิทวิทยา และได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทน
ระดับประเทศทั้ง 3 รายการ  
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2.ผลสัมฤทธิ์ 
2.1 เชิงปริมาณ  
 1) ผู้บริหาร ครู และนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
 2) โรงเรียนจำนวน 85 แห่ง นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
ความเป็นเลิศทักษะทางวิชาการ 
 3) โรงเรียนจำนวน 85 แห่ง นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และเข้าร่วม
กิจกรรมแข่งขันความเป็นเลิศทักษะทางวิชาการ บูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โครงการโรงเรียนสุจริต 
ประจำปี 2564 
2.2 เชิงคุณภาพ  
 1) ผู้บริหารสามารถขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
 2) ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาได้บรรลุผลการเรียนรู้และส่งเสริม
ความเป็นเลิศทักษะทางดา้นวิชาการการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
 3) นักเรียนได้รับการปลูกฝังให้ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
3.ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
3.1 การจัดกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ทำให้การดำเนินงานไม่สะดวกเท่าที่ควร 
3.2 ครูที่รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต จัดกิจกรรมไม่สะดวกด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ทำให้การดำเนินงานมีอุปสรรค การติดต่อ สื่อสารกับผู้เรียนขาดความต่อเนื่องด้วยระบบเครือข่ายของนักเรียน                
ไม่เสถียรต่อการเรียนรู้ 
3.3 การแข่งขันที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนออนไลน์ส่งผลให้คุณครู
ต้องตามเก็บชิ้นงานนักเรียน เพ่ือวัดผลเพ่ิมภาระชิ้นงานให้นักเรียน ส่งผลให้เกิดความเหนื่อยหน่ายใน                 
การเข้าเรียน จนเกิดเป็นความเครียดความท้อในเรียนออนไลน์ ไม่เพียงแค่นักเรียนเท่านั้นที่เครียด ด้านครูผู้สอน
ก็ต้องพยายามหากลยุทธ์ เทคนิคการเรียนใหม่ๆ ศึกษาการใช้อุปกรณ์ เทคโนโลยี เพ่ือปรับตัวรับมือกับการสอน
ออนไลน์ด้วยเช่นกัน 
 

กิจกรรมแข่งขันบริษัทสร้างการดี 
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กิจกรรมประกวดแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ 
 
 

 
 

 

 

 
กิจกรรมแข่งขันการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Project Citizen) ครู 

 
 

 

 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 4 ร้อยละ 100 ของผู้บริหารน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
โครงการส่งเสริมและน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืนในสถานศึกษา 
1.กิจกรรมที่ดำเนินการ 
1.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครู ผู้บริหารสถานศึกษาในการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
บูรณาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเป็นต้นแบบที่มุ่งสร้างผู้เรียนให้เกิดกระบวนการ             
คิดขั้นสูงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for SDGs) ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน Zoom  
1.2 การนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเป็น
ต้นแบบที่มุ่งสร้างผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดขั้นสูงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for SDGs โดยใช้
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ผ่านการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) ในรูปแบบ
ออนไลน์ 
1.3 จัดกิจกรรมประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านครูผู้สอน ด้านผู้บริหารและสถานศึกษา  
2.ผลสัมฤทธิ์ 
2.1 เชิงปริมาณ                    
  1) ร้อยละ 100 ของครูผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการได้รับการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งและคงสภาพ
ของสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบที่มุ่งสร้างผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดขั้นสูงเพ่ือพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for SDGs) ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  



 

ห น้ า  71 | 124 

 

 2) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดได้พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่มุ่ งสร้างผู้ เรียนให้ เกิดกระบวนการคิดขั้นสูงสู่ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน                     
(SEP for SDGs) ด้านกระบวนการเรียนรูและกระบวนการประเมินผล และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สถานศึกษาพอเพียงในการพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง        
 3) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ มีศูนย์การเรียนรู้ด้านการศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่มุ่ งสร้างผู้ เรียนให้ เกิดกระบวนการคิดขั้นสูงสู่ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน                 
(SEP for SDGs) เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยจำนวน 5 ศูนย์การเรียนรู้ปีการศึกษา 2564 
2.เชิงคุณภาพ        
 สถานศึกษาพอเพียงและพัฒนาสมรรถนะครูสู่การขับเคลื่อนสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
บูรณาการ เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่มุ่งสร้างผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดขั้นสูง
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for SDGs) ด้านกระบวนการเรียนรู
และกระบวนการประเมินผล พร้อมพัฒนาสถานศึกษาแบบอย่างและมีความเข้มแข็ง ในการคงสภาพเป็นแหล่ง
ศึกษาเรียนรู้ อบรม บ่มเพาะพัฒนาผู้เรียนเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถปรับเปลี่ยนรู้แบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ครูมีภูมิคุ้มกันในการสร้างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ ทั้งนี้ข้อค้นพบ ที่ชัดเจน คือ ครูออกแบบสื่อนวัตกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถนำเสนอใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  ได้เหมาะสมสอดคล้องกับผู้เรียน            
ตามบริบทของพ้ืนที่ และเอ้ืออำนวยความสะดวกต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เช่น  การจัดทำแผนการจัดกิจกรรม          
การเรียนรู้ที่รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  โดยแยกออกเป็นสอง
ประเด็น คือ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานการณ์ปกติ กับ สถานการณ์ไม่ปกติ ครูจัดทำกำหนด           
การสอนที่มีโครงสร้างรายวิชาอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมสามารถรับการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่มุ่งสร้างผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดข้ันสูงตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for SDGs) ได้ผ่านกระบวนการชุมชนแห่ง           
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) และการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson 
Study) ด้วยระบบการสื่อสารสองทางผ่าน Application online โดยมุ่งเป้าหมายโลกข้อที่ 12 สร้างหลักประกัน
ให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน  
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การพัฒนาครู ผู้บริหารโรงเรียนที่ขอรับการประเมินเพ่ือพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านการศึกษา ประจำปี 2563 จำนวน 12 โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการขับเคลื่อนสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเป็นต้นแบบที่มุ่งสร้างผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดขั้นสูงสู่เป้าหมายการพัฒนา
ที่ยัง่ยืน (SEP for SDGs) ในรูปแบบออนไลน์ 
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กลยุทธ์ที่ 4  
      ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้    
 อย่างมีคุณภาพและลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 6 ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็น พิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่   
ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 ตัวช้ีวัด 1 ร้อยละ 90 ของสถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศตามกระบวนการคัดกรองเด็กตามกลุ่มชัดเจน 
 ตัวชี้วัด 2 ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็น พิเศษ                  
(ผู้พิการ) ได้รับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนร่วม 
 ตัวช้ีวัด 3 ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีความต้องการจำเป็น พิเศษ (ผู้พิการ) ได้รับการพัฒนาผ่านแผน IEP 
 ตัวชี้วัด 4 จำนวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ เข้าถึงบริการการศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการ
ทางการศึกษาท่ีเหมาะสมตามความจำเป็น 
 ตัวชี้วัด 5 จำนวนผู้เรียนที่เป็นผู้ด้อยโอกาส เข้าถึงบริการการศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพหรือ
บริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสมตามความจำเป็น 
1.กิจกรรมที่ดำเนินงาน 
        การดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมเด็กพิการเรียน
รวมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ดำเนินการดูแล
ช่วยเหลือ และส่งเสริมเด็กพิการเรียนรวมให้ได้รับ
การศึกษาเต็มตามศักยภาพ  ซึ่ งมีนักเรียนในสังกัด    
1,214 คน ได้ รับ ในระบบโปรแกรม  SET จำนวน
โรงเรียนเข้าร่วมเป็นโรงเรียนทั่วไปที่จัดการเรียนรวม
จำน วน  66  โร ง  ใน ปี ก ารศึ กษ า  2564  ด ำ เนิ น             
กิจกรรมหลัก จำนวน3 กิจกรรม คือ 
 กิจกรรมที่  1  ประสานการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนทั่วไปที่จัดการศึกษาเรียนรวม 
 1.แจ้ งให้ โรงเรียนดูแลให้ ความช่วยเหลือ
นักเรียนและผู้ปกครองอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

2.ให้โรงเรียนดำเนินการคัดกรองนักเรียนที่มีแนวโน้มที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษของโรงเรียน                 
ที่แยกกลุ่มและดำเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล 
 3.สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่โรงเรียน            
ด้วยการประสานทางหนังสือราชการให้โรงเรียนพัฒนากลุ่มนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษอย่างทั่วถึง    
และเท่าเทียม เต็มตามศักยภาพด้วยการให้ครูจัดทำแผน IRP/IIP ในการพัฒนานักเรียนร้อยละ 98 
 4.ให้โรงเรียนรายงานแผนการพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษให้ผู้รับผิดชอบโครงการ       
ได้ทราบพัฒนาการและความช่วยเหลือมีการเข้าถึงบริการการศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการ              
ทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความจำเป็น ตามสื่อประเภท ค. ที่โรงเรียนช่วยเหลือเด็กพิการเรียนรวม             
ตามศักยภาพตามต้องการจำเป็นพิเศษและตามประเภทความพิการของนักเรียนทุกคน 
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กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมปฏิบัติการนิเทศ 
1.สำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษา

สุรินทร์ วิเคราะห์ข้อมูลการนิเทศและบูรณาการการนิเทศ 
ร่วมกับการนิเทศนิเทศติดตามดำเนินงานของสถานศึกษา
ในสังกัด  

2.กลุ่มโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายออกนิเทศติดตาม
ภารกิจงานโดยเป็นการออกนิเทศแบบบูรณาการนโยบาย 
จำนวน 40 โรงเรียน  
    3.ปฏิบัติการนิเทศโดยการสังเกต ตรวจสอบ
เอกสาร  สัมภาษณ์  สอบถาม และสืบค้นข้อมูลกับ
ผู้เกี่ยวข้องนิเทศโดยใช้กระบวนการเปิดชั้นเรียนผ่าน
กระบวนการ PLC ดังนี้ 
              1) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศจากข้อมูล
หลากหลาย เช่น ผลการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูในสังกัด รายงานการนิเทศ  รายงานผล               
การสอน วัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ รายงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาวิเคราะห์                   
งานโยบาย ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยมีลำดับขั้นตอนดังนี้ 

2) จัดทำแผนการดำเนินงานการนิเทศ โดยนำสารสนเทศ จากการวิเคราะห์ตามข้อ 1 มาเป็น
ฐานในการพัฒนาผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ของกลุ่มนิเทศ เพ่ือเชื่อมโยงกับ
แนวคิดการนิเทศภายในโดยใช้การเปิดชั้นเรียน 

3) จัดกิจกรรมประชุมปฏิบัติการเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ ฝึกกระบวนการคิด สะท้อนผล          
การสังเกตชั้นเรียน และการวางแผนกระบวนการนิเทศภายในระดับชั้นเรียนให้กับทีมนิเทศภายในโรงเรียน 

4) จัดทำโครงการนิเทศบูรณาการเชิงรุกแบบ Active Learning โดยใช้พ้ืนที่เป็นฐานเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์การศึกษาโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ โดยมีวิธีดำเนินการ ดังนี้ 

  4.1 จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ โดยการประชุมชี้แจงให้กับผู้บริหาร
สถานศึกษาและบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4.2  จัดกิจกรรมประชุมปฏิบัติการเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ ฝึกกระบวนการคิด 
สะท้อนผลการสังเกตชั้นเรียน และการวางแผนกระบวนการนิเทศภายในระดับชั้นเรียนให้กับทีมนิเทศ                   
ภาย ในโรงเรียน 

         4.3 ทีมนิเทศภายในโรงเรียนดำเนินการขยายผลในโรงเรียน ครูทุกคนจัดตั้งทีม PLC 
และนิเทศโดยใช้กระบวนการเปิดชั้นเรียน อย่างน้อยคนละ 3 วงรอบใน 1 หน่วยการเรียนรู้  โดยมีทีมเครือข่าย
จากมหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ศึกษานิเทศก์  ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ 

                   4.4 ฝึกการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน ผ่านกระบวนการ
ชุมชนแห่ งการเรียนรู้ท างวิชาชีพ  (Professional Learning Community : PLC) โดยใช้กระบวนการ                   
เปิดชั้นเรียน (Lesson Study)โดยให้ครูเขียนแผนแบบActive Learning โดยมีกระบวนการ ดังนี้ 
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                     ขั้นที่ 1 Study ครู และบุคลากรโรงเรียนจัดทำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะเปิด 
ชั้นเรียน ครูวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ พ้ืนฐานความรู้ ข้อจำกัด ต่างๆเพ่ือจัดสร้างแผนการสอน ตั้งทีมพัฒนา
แผนการสอนภายในกลุ่มสาระการเรียนรรู้/ต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ เลือกสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ วิธีการสอน 
เครื่องมือวัดประเมินผลที่ตรงตามเนื้อหาของบทเรียน 
             ขั้นที่ 2 Plan ครู และบุคลากรโรงเรียนตั้งวง PLC แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่            
จะเปิดชั้นเรียน  ร่วมกัน ครูผู้สอนที่ เป็น  model teacher  ที่รับการนิเทศแบบเปิดชั้นเรียนส่งมาให้ทีม
ศึกษานิ เทศก์ ร่วมวง PLC แต่เป็นลักษณะของ E-PLC (Ethics in Professional Learning Community)               
ให้ข้อเสนอแนะ เติมเต็มแผนการสอน ให้เป็นแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบ Active Learningเพ่ือให้ครูผู้สอน
ที่ทำการเปิดชั้นเรียนได้มีการปรับปรุง และพัฒนาแผนให้เป็นแผนแบบ Active Learning ให้ข้อเสนอแนะ          
ด้านเนื้อหา/ กระบวนการจัดการเรียนรู้และเลือกวิธีการสอนที่หลากหลาย /เลือกวิธีการวัดประเมินผลที่ตรงกับ
content ของเนื้อหาในบทเรียนและตรงตามตัวชี้วัดและตามจุดประสงค์การเรียนรู้  
            ขั้นที่  3 Teach/Observe กระบวนการการเปิดห้องเรียน คระกรรมการวง  PLC              
ร่วมสังเกตชั้นเรียนตามที่โรงเรียนกำหนดไว้ ทีมศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะเข้าร่วมสังเกต
การสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่โรงเรียนได้จัดไว้โดยแผนการจัดการเรียนรู้ผ่านการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน             
จนปรับเป็นแผนแบบ Active Learning ตามบริบทของเนื้อ  
             ขั้นที่ 4 Reflect สะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ทีม PLC เข้าสังเกตชั้นเรียน  
ตามกำหนดเวลา และร่วมกันสะท้อนผลการสอนตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยศึกษานิเทศก์ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่ร่วมสะท้อนผลให้ข้อเสนอแนะครูในขั้นตอนการ  Reflect สะท้อนผลการจัดกิจกรรม             
การเรียนรู้ ทีม PLC ทางระบบ ทางระบบOnline ดังนี้ 
                 1) model teacher ครูผู้สอนคือผู้วางแผนออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผน                
การจัดการเรียนรู้ 
                 2) คู่ buddy teacher ครูร่วมเรียนรู้ คือ คู่พัฒนาในการวางแผนออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ ร่วมกันPLC อาจจะม ีbuddy teacher  จำนวน 1 หรือ 2,3 คนก็ได้ 
                3 ) mentor หั วห น้ ากลุ่ ม ส าระ/ฝ่ าย วิ ช าการ  มี ห น้ าที่ ใน การกำห น ดและ                  
ให้ข้อเสนอแนะในการ Reflect สะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ในวงPLC 
                4) administrator ผู้บริหารผู้บริหารสถานศึกษาที่มีหน้าที่ ในการกำหนดและ           
ให้ข้อเสนอแนะในการ Reflect สะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ในวง PLC 
                 5) export ผู้เชี่ยวชาญมีความรู้ความชำนาญในหน่วยการเรียนและแผนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้ข้อเสนอแนะ และข้อแนะนำในการ Reflect สะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในวง PLC 
        ขั้นที่ 5 Revise ขั้นตอนของการปรับปรุงพัฒนาหน่วยการเรียนและแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ทำการเปิดชั้นเรียนและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ในหน่วยต่อๆไปตามข้อเสนอแนะเพ่ือให้เกิดความ
สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน โรงเรียน   
 5) โรงเรียนรายงานการประเมินตนเองและศึกษานิเทศก์ เติมเต็มข้อมูลที่พบเห็นจากนิเทศก์ 
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 กิจกรรมที่  3 ยกย่องเชิดชู เกียรติผู้บริหาร/ครู 
บุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
มัธยมศึกษาสุรินทร์จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชู เกียรติครู           
ในการสร้างขวัญ และกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ด้วยการจัด
กิจกรรมการคัด เลือกผลการวิธีปฏิบั ติ งานที่ เป็น เลิ ศ            
(Best Practice :BP) ของผู้จัดการเรียนการสอนด้านการ
พัฒนาคุณภาพเรียนรวม จำนวน 4 ด้านในระหว่างวันที่          
29 กันยายน 2564 มีผู้ชนะเลิศ ดังนี้ 
     1) ชนะเลิศระดับดีเยี่ยมด้านกระบวนการ
บริหารจัดการเรียนรวม  
       นายพิทักษ์ ทวีแสงโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์     
ชื่อผลงานการบริหารจัดการเรียนรวมโดยใช้นวัตกรรม         
3 RAT MODEL 
     2) ชนะเลิศ ระดับดีเยี่ยม ด้านการจัดการ
เรี ย น ก า ร ส อ น ส ำ ห รั บ นั ก เรี ย น พิ ก า ร เรี ย น ร ว ม                    
      นายปรีชา  สีตะแกะ โรงเรียนโนนเทพ  
ชื่อผลงานการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญและ
การเขียนเรื่องราวสำหรับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้
โดยใช้วิธีการอ่านจับใจความสำคัญ 5W+1H  ร่วมกับ
กระบวนการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก 5 ขั้นตอน ชนะเลิศระดับ
ดีเยี่ยม ด้านสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนสำหรับ
นักเรียนพิการเรียนรวม   
 นางสุพรรณี  ชัยสาร โรงเรียนโนนเทพ  ชื่อผลงาน
กิจกรรมสร้างสรรค์นำเทคโนโลยีพัฒนาการจัดการเรียน 
การสอนสำหรับนักเรียนพิการเรียนรวมด้วยกิจกรรม Quizizz ชนะเลิศ ระดับดีเยี่ยม ด้านการวิจัยและพัฒนา 
การจัดการศึกษาเรียนรวม 
 นางวชิ ราภรณ์   มั่ งคง โรงเรียนนารายณ์ คำผงวิทยา ชื่ อผลงาน การพัฒนาทักษะการอ่าน                    
และการเขียนโดยใช้เกมคำมิโน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้             
โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ปีการศึกษา 2562 
2.ผลสัมฤทธิ์ 
2.1 เชิงปริมาณ 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอนนักเรียนเรียนรวมได้รับการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
นักเรียนพิการเรียนรวม  100% 
 
 
 
 
 



 

ห น้ า  78 | 124 

 

2.2  เชิงคุณภาพ 
             1) โรงเรียนมีนวัตกรรมด้านการจัดการศึกษาเรียนรวม ร้อยละ 50 
  2) ครูผู้สอนในโรงเรียนเรียนรวมมีนวัตกรรมที่มีคุณภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน
พิการเรียนรวม 
   3) นักเรียนพิการเรียนรวมได้รับการคุณภาพการเรียนการสอนเต็มตามศักยภาพรายบุคคล ร้อยละ 98 
3. ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
3.1 ปัญหา อุปสรรค 
   1) การระบาดและติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการ 
   2) เปลี่ยนแนวคิดและทัศนคติในการปรับการเรียน เปลี่ยนการสอนของครูจากการสอนแบบ  Passive 
Learning เป็น Active Learning                         
 3.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
  1) การนำนโยบายสู่การปฏิบัติไม่ควรเปลี่ยนแปลงบ่อยเป็นปัญหาต่อการพัฒนา 
   2) การจัดสรรงบประมาณควรจัดสรรให้ต้นปีงบประมาณ เพ่ือการพัฒนาที่เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม                
และยั่งยืน 
โครงการพัฒนานวัตกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
1.กิจกรรมการดำเนินงาน 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
ดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน และครูเพ่ือรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการ
เรียน รู้บู รณ าการทั กษะชี วิ ต  ป ระจำปี  2564  แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณา
การทักษะชีวิต ประจำปี  2564 ตามคำสั่ งที่  199/2564        
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2564 โดยคณะกรรมการที่ได้รับการ
แต่งตั้งดำเนินการคัดเลือกในระหว่างวันที่  21 - 24 มิถุนายน 
2564  มีผลดังนี้ 
ผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
 ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ 

1.โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์  เหรียญทอง   ชนะเลิศ 
  2.โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม  เหรียญทอง   รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 
  3.โรงเรียนสุรพินท์พิทยา   เหรียญทอง   รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 
  4.โรงเรียนสุรวิทยาคาร   เหรียญทอง 
  5.โรงเรียนรัตนบุรี   เหรียญทอง 
  6.โรงเรียนบัวเชดวิทยา     เหรียญทอง 
  7.โรงเรียนประสาทวิทยาคาร  เหรียญทอง 
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ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง 
  1.โรงเรียนกระเทียมวิทยา   เหรียญทอง   ชนะเลิศ 

2.โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา  เหรียญทอง   รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 
3.โรงเรียนกาบเชิงวิทยา   เหรียญทอง   รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 
4.โรงเรียนลานทรายพิทยาคม  เหรียญทอง 
5.โรงเรียนนาดีวิทยา   เหรียญทอง 
6.โรงเรียนแตลศิริวิทยา   เหรียญทอง 
7.โรงเรียนสวายวิทยาคาร   เหรียญทอง 

 ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก  

1.โรงเรียนยางวิทยาคาร   เหรียญทอง  ชนะเลิศ 

2.โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม  เหรียญทอง  รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 

3.โรงเรียนไทรแก้ววิทยา   เหรียญทอง  รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 

4.โรงเรียนพญารามวิทยา   เหรียญทอง 

5.โรงเรียนธาตุศรีนคร   เหรียญทอง 

6.โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 ฯ  เหรียญทอง 

7.โรงเรียนนาบัววิทยา   เหรียญทอง 

8.โรงเรียนหนองสนิทวิทยา  เหรียญทอง    

          ผลการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต 
 ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น  

1.นายธีรพงศ์ ปุยะติ   โรงเรียนตานีวิทยา   เหรียญทอง  ชนะเลิศ 
2.นายไกรศักดิ์ สุรพงษ์พิวัฒนะ โรงเรียนบัวเชดวิทยา  เหรียญทอง   
3.นางกรรณิการ์ เรียงไธสง โรงเรียนศรีไผทสมันต์  เหรียญทอง 
4.นางสาวจีรนันท์ ปัญญาสาร โรงเรียนธาตุศรีนคร  เหรียญเงิน 
5.นางสุรัตยา แซ่ภู  โรงเรียนรัตนบุรี   เหรียญเงิน 
6.นายกิตติกวิน ปินไชย  โรงเรียนสิรินธร   เหรียญเงิน 
7.นางภรณ์ณภัส จำปาทอง โรงเรียนลานทรายพิทยาคม เหรียญเงิน 
8.นางเยาวลักษณ์ ซื่อสัตย์  โรงเรียนเทพอุดมวิทยา  เหรียญเงิน 

 ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  1.นางวรรภา กฤติยาวรรณ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เหรียญทอง  ชนะเลิศ 

2.นายสุวิชิต สมยิ่ง  โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม เหรียญทอง 
3.นายสาธิต จันทร์แดง  โรงเรียนห้วยจริงวิทยา  เหรียญทอง 
4.นางณัฐรียา แบบอย่าง  โรงเรียนธาตุศรีนคร  เหรียญทอง 
5.นางสาวดวงฤทัย อุดทุม  โรงเรียนรัตนบุรี   เหรียญทอง 
6.นางสาววรรณภา ปลุกใจ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา  เหรียญเงิน 
7.นางปารย์พิชชา ชีวาพร  โรงเรียนสุรวิทยาคาร  เหรียญเงิน 
8.นางสาวกฤษณา ไพดี  โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 ฯ เหรียญเงิน 
9.นางสาวภูวษา ไตรเรืองกุล โรงเรียนบัวเชดวิทยา  เหรียญเงิน 
10. นางสาวพิมพ์พรรณ สุขดี โรงเรียนศรีไผทสมันต์  เหรียญเงิน 
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2.ผลสัมฤทธิ์ 
2.1 เชิงปริมาณ  
 โรงเรียนทุ กแห่ งมีส่ วนร่วมในการพัฒ นา
นวัตกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และส่งผล
งานเข้ารับการคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 

2.2 เชิงคุณภาพ 

 โรงเรียนในสังกัดสามารถดำเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเสริมสร้างความปลอดภัยใน
โ ร ง เ รี ย น อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ค ร อ บ ค ลุ ม                             
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

3.ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

         การดำเนินงานขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID -19) 
 

 

 

 

 

 

 

โครงการโรงเรียนปลอดภัย 
1.กิจกรรมการดำเนินงาน  
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
ดำเนินการตามโครงการโรงเรียนปลอดภัยให้กับโรงเรียน   
ในสังกัด จำนวน 85 แห่ง ดังนี้  
1.1 ประชุมครูผู้บริหารและครู ผ่านระบบวิดี โอคอน           
เฟอร์ เรนต์  โรงเรียนปลอดภัย  (safety school)ภายใต้
ยุทธศาสตร์ “ระบบดี มีภูมิคุ้มกัน ทันเวลา” และ“เด็กดี   
วิถีคุณภาพ”สร้างความรู้ความเจ้าใจ และป้องกันภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ เช่น ภัยการค้ามนุษย์ ภัยโควิด -19 การป้องกัน
การตั้งครรภ์ในวันรุ่นวัยเรียน ภัยจากอุบัติเหตุการใช้รถ            
ใช้ถนนภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง การคุกคาม 
ในชีวิตและทรัพย์สิน อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่างๆ 
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1.2 จัดตั้ งเครือข่ายจัดตั้ งศูนย์ เฉพาะกิจคุ้มครองและ
ช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ (ฉก.ชน.สพม.สร.) โดยให้เป็นหน่วยงานภายใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ และจัดตั้ง
เครือข่ายศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน
ประจำสหวิทยาเขต 1 - 8 (ฉก.ชน.สพม.สร.ประจำสหวิทยา
เขต) และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในศูนย์เฉพาะกิจ
คุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนโดยมีประธานสหวิทยา
เขต ทั้ง 8 สหวิทยาเขต เป็นประธาน ผู้อำนวยการโรงเรียน
เป็นรองหัวหน้าศูนย์และครูที่ได้รับมอบหมายเป็นเจ้าหน้าที่  
2.ผลสัมฤทธิ์ 
2.1 เชิงปริมาณ  
     ร้อยละ100 ของผู้บริหาร ครู และนักเรียน ได้รับความรู้เรื่องภัยคุกคามทุกรูปแบบ  
2.2 เชิงคุณภาพ   
     การเกิดอุบัติเหตุและภัยคุกคามทุกรูปแบบในสถานศึกษาลดลงร้อยละ 5 
 

เป้าประสงค์ที่ 7   ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงการบริการการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน และ
เข้าถึงบริการการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัดที่ 1 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับ
การศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ 
 ตัวชี้ วัดที่  2 ร้อยละ 100 ของผู้ เรียนได้รับจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้อง
กับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพ้ืนที่
ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา      
และความต้องการจำเป็นพิเศษสำหรับผู้พิการ 
 ตัวชี้ วัดที่  3 ร้อยละ 20 ของนักเรียนที่ ได้รับเงิน
อุดหนุนปัจจัยพืน้ฐานสำหรับนักเรียนยากจน 
 ตั วชี้ วัดที่  4  ร้อยละ 90 ของผู้ เรี ยน ได้ รับการ
สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) 
เพ่ือใช้เป็นเครือ่งมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสมเพียงพอ 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1.กิจกรรมการดำเนินงาน  
1.1 จัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับผู้ เรียนในแต่ละระดับชั้นอย่าง              
เสมอภาคเท่าเทียมกันใน 5 รายการ ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน                  
ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้นักเรียนทุกคนมีความพร้อมที่จะได้รับการ              
จัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน  
1.2 นักเรียนได้รับสนับสนุนค่าใช้จ่ายขั้นพ้ืนฐาน 5 รายการ จำนวน  52,374 คน 
1.3 งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น จำนวน 370,164,083  บาท 
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                 ค่าจัดการเรียนการสอน จำนวน  170,569,900 บาท 
            ค่าหนังสือเรียน จำนวน  96,604,153 บาท 

                 ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 19,659,920 บาท 
                 ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 42,413,300 บาท 
                 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 40,916,810 บาท 
 
2.ผลสัมฤทธิ์ 
2.1 เชิงปริมาณ  

นักเรียนในสังกัด สพม.สุรินทร์ จำนวน 52,375 คน 
ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานครบ
ทุกคน  
2.2 เชิงคุณภาพ  
  นั ก เรี ยนทุ กคน ได้ รั บป ระโยชน์ ท างการศึ กษ า                   
โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม          
ในรายการพ้ืนฐาน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำและเพ่ิมโอกาส          
ทางการศึกษา 
3.ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-2019) ทำให้การดำเนินการจ่ายเงินอุดหนุนให้กับนักเรียนค่อนข้างลำบาก  

 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับ 
นักเรียนยากจน 
1.กิจกรรมการดำเนินงาน  
1.1 จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานสำหรับ
นักเรียนยากจน เพ่ือเพ่ิมโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำให้แก่เด็ก
นักเรียนกลุ่มยากจนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีมาตรฐานและ             
มีคุณภาพ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2550 
เห็นชอบอัตราเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรี ยนยากจน          
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3,000 บาท/คน/ปี   
1 .2  นั ก เรียน ได้ รับ การสนั บสนุ นค่ าใช้ จ่ ายขั้ น พ้ื นฐาน              
เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน จำนวน 8 คน                  
คิดเป็นร้อยละ100  
1.3 งบประมาณท่ีจัดสรรทั้งสิ้น จำนวน 5,358,000 บาท  
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2.ผลสัมฤทธิ์ 
2.1 เชิงปริมาณ  
      นักเรียนกลุ่มยากจนทุกคน ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา เพ่ิมเติมจากค่าใช้จ่ายในการ                 
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 344,700 บาท 
2.2.เชิงคุณภาพ  
      1) นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา และลดความเหลื่อมล้ำแก่เด็กกลุ่มยากจน ให้ได้เข้าถึงการศึกษา               
ที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพ 
      2) นักเรียนมีความรู้ความสามารถ ทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะตามมาตรฐานหลักสูตร 
รับผิดชอบต่อครอบครัว สังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการสื่อการสอนโปรแกรมม่ิงในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิด 
1. กิจกรรมการดำเนินงาน  
1.1 การอบรมพัฒนาครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ จำนวน 56 โรงเรียนได้รับการอบรมพัฒนาโดยเครือข่ายความ
ร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
และทักษะโค้ดดิ้งเพ่ือการสร้างสรรค์นวัตกรรม” ทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มอบสื่อการจัดการเรียนรู้ให้ครู    
ทั้ง 56 โรงเรียน การอบรมพัฒนามี 3 ระยะ ดังนี้ 
  ระยะที่ 1 การอบรม Cisco WebEx เตรียมความพร้อมโค้งดิ้งออนไลน์ 
  ระยะที่ 2 อบรมออนไลน์ "การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ" และ "ทักษะโค้ดดิ้ง 
เพ่ือการสร้างสรรค์นวัตกรรมของครูจังหวัดสุรินทร์ 

ระยะที่ 3 หลักสูตร “การเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณของครูผู้สอน
วิชาวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้งของครูในจังหวัดสุรินทร์” 

1.2 การนิเทศ ติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาที่นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.3 กิจกรรมคัด เลือก BEST PRACTICE ของครูที่ จัดการเรียนการสอนที่ ใช้ เทคโนโลยีดิจิทั ล (Digital 
Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
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2. ผลสัมฤทธิ์ 
2.1 เชิงปริมาณ 
 1.นักเรียนร้อยละ 100 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เรียนรู้และ              
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในการเรียนและการสื่อสารได้ 
      2. ครรู้อยละ 100 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์นำเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้ 
2.2 เชิงคุณภาพ 

 1. นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  มีความรู้ความเข้าใจ           
มีทักษะ กระบวนการคิด การแก้ปัญหา และความสามารถเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในการเรียน
และการสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ 
 2. ครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

1. ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้เป็นอุปสรรค ในด้านการ
อบรมพัฒนาต้องปรับแบบ On-site เป็น On-Line  
 2. เมื่อผ่านการอบรมพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนผ่าน เทคโนโลยีดิจิทัล  ต้องมีการติดตามผล
การดำเนินการจัดการเรียนการสอน 
 3. ควรมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
 

การอบรม Cisco WebEx เตรียมความพร้อมโค้งดิ้งออนไลน์ ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและทักษะโค้ดดิ้งเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม” 
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การนิ เทศ กำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาที่ ใช้ เทคโนโลยีดิ จิทั ล                
(Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

การคัดเลือก BEST PRACTICE ของครูที่จัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(DigitalTechnology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละ 90 ของครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
 ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละ 90 ของสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้าน
ประเภท ขนาด และพ้ืนที่ 
 ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละ 90 ของสถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละ 90 ของสถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะ
แนวที่มีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละ 90 ของสถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนำมาใช้ใน
การวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์และสถานศึกษา 
1. กิจกรรมดำเนินงาน 
1.1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประชุม
ชี้แจงผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดในการ
ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศของสถานศึกษา            
ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ทันสมัย และเป็นเครื่องมือใน           
การวางแผนการจัดการศึกษาในการประชุมประจำเดือน
สำหรับผู้บริหาร 
1.2 สำรวจโครงสร้างปัจจัยพ้ืนฐานในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึกษาในสังกัด              
เพ่ือรองรับการพัฒนาระบบสารสนเทศของสถานศึกษา           
ให้ประสิทธิภาพ 
1.3 ปรับปรุงพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของ
สำนั กงาน เขต พ้ืนที่ การศึกษาให้ ใช้ งาน ได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ 
1.4 จัดอบรมพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา ในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ สพฐ. เช่น DMC SGS EMIS CCT  
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สามารถนำมาใช้วางแผนในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้ 
1.5 นำระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา School Management Support System : SMSS มาใช้ 
เพ่ือเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้สถานศึกษา ใช้ในการบริหารจัดการงานของสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพ่ิมมากขึ้น โดยครอบคลุมงานภารกิจหลักของโรงเรียนทั้ง 4 ด้าน ภายใต้หลักการจัดการสมัยใหม่ที่
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) และเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูล Big Data ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  
1.6 นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ในการดำเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา        
ทั้ง 8 ด้าน ซึ่งเป็นนโยบายของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ให้สถานศึกษาในสังกัด ได้ดำเนินงานให้ได้
มาตรฐานตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2560 (ฉบับปรับปรุง 2562)  ซึ่งการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
จะอยู่ในงานแผนงานและประกันคุณภาพ  ซึ่งมีเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาคือ 
                 1) การดำเนินงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                     1.1 มีการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 

 1.2 มีการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
  1.3 มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ 
  1.4 มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้เพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้ 
                     1.5 มีการเผยแพร่สารสนเทศให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบ 
                 2) การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
                    2.1 มีการดำเนินงานพัฒนาระบบงานสารสนเทศภายในโรงเรียน 
                    2.2 มีการพัฒนาเจ้าหน้าที่ดำเนินงานด้านสารสนเทศ 
                    2.3 มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน 
                    2.4 มีการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศภายในโรงเรียน 

http://183.88.219.40/enet/index.php/all-cateloge/96-ednet-oms/smss/21-smss


 

ห น้ า  87 | 124 

 

                    2.5 มีการจัดและพัฒนาระบบเครือข่ายงานสารสนเทศของโรงเรียน 
1.7 รวบรวมข้อมูลจากระบบสารสนเทศทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด และจัดทำฐานข้อมูล Big Data  
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  
2. ผลการดำเนินงาน  
2.1 เชิงปริมาณ 

โรงเรียนทุกแห่งในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ จำนวน 85 แห่ง 
2.2 เชิงคุณภาพ 
             1)สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัยและ
เป็นปัจจุบันครอบคลุมภารกิจงานทั้ง 4 ด้าน  
             2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา สามารถนำระบบข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวาง
แผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ 
3.1 การเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่รับผิดชอบงานระบบข้อมูลสารสนเทศบ่อย ๆ ทำให้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
ระบบสารสนเทศของสถานศึกษา 
3.2 ระบบข้อมูลสารสนเทศที่ให้โรงเรียนดำเนินการมีมากเกินไป ขาดความเชื่อมโยงกัน ก่อให้เกิดความซ้ำซ้อน              
ในการปฏิบัติงาน กลายเป็นภาระของครูที่รับผิดชอบ 
 

การพัฒนาระบบเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ (Server) และระบบอินเทอร์เน็ต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการการนิ เทศแบบออนไซต์ (on-site) ออน ไลน์  (online) บู รณ าการโดยใช้พื้ นที่ เป็ น ฐาน                     
ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)                 
และการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) 
1.กิจกรรมการดำเนินงาน  
 การนิ เทศบูรณาการโดยใช้ พ้ืนที่ เป็นฐานผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) และการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) ด้วยระบบการ
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สื่อสารสองทางผ่าน Application online ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ มีวิธีการขั้นตอน
ในการพัฒนาประกอบด้วย 9 ขั้นตอน ดังนี้  
     1) ศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากการ
นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของครู 
    2)จัดทำคู่มือและแผนการดำเนินงาน
การนิเทศ ติดตามในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยนำ
ข้อมูลและสารสนเทศจากการวิเคราะห์ตามข้อ 1 มาเป็น
ฐานในการพัฒนาผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ  (Professional Learning Community : 
PLC) เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวคิดการนิ เทศภายในการ
พัฒนาบทเรียนร่วมกัน โดยใช้กระบวนการเปิดชั้นเรียน 
(Lesson Study) 
    3) นำแผนการนิเทศเสนอต่อที่ประชุมองค์คณะ ประธานสหวิทยาเขตและคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพ่ือให้ข้อเสนอแนะและให้
ความเห็นชอบ 
    4) จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ โดยการประชุมชี้แจงให้กับผู้บริหารสถานศึกษา/
บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    5) จัดกิจกรรมประชุมปฏิบัติการเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ ฝึกกระบวนการคิด สะท้อนผล
การสังเกตชั้นเรียนและการวางแผนกระบวนการนิเทศภายในระดับชั้นเรียนให้กับทีมนิเทศภายในโรงเรียน 
     6) ทีมนิเทศภายในโรงเรียนแต่ละโรงเรียนดำเนินการขยายผลในโรงเรียน ครูทุกคนจัดตั้งทีม 
PLC และนิเทศโดยใช้กระบวนการเปิดชั้นเรียน อย่างน้อยคนละ 3 วงรอบใน 1 หน่วยการเรียนรู้ โดยมีทีม
เครือข่ายจากมหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ศึกษานิเทศก์ เป็นที่ปรึกษาและให้การสนับสนุนช่วยเหลือ กลุ่มนิเทศ 
ติดตามการดำเนินงานสถานศึกษา ได้การนิเทศในรูปแบบออนไซต์ (on-site) ออนไลน์ (online) บูรณาการโดย
ใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : 
PLC) และการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) ของโรงเรียนในสังกัด 
     7) โรงเรียนรายงานผลการนิเทศภายใน เสนอต่อเขตพ้ืนที่การศึกษาภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
     8) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ได้แก่รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น (SMART Director) และรางวัลครูผู้สอนดีเด่น (SMART TEACHER) 
    9) นำข้อมูลมาสังเคราะห์ เพ่ือใช้ในการพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดวัฒนธรรมใหม่            
ในการนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ที่ยั่งยืนสืบไป 
2.ผลสัมฤทธิ์ 
2.1 เชิงปริมาณ 
 1) ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร้อยละ 100 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศบูรณาการโดย               
ใช้พ้ืนที่เป็นฐานผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: 
PLC) และการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) ด้วยระบบการสื่อสารสองทางผ่าน Application online  
  2) โรงเรียนจำนวน 85 แห่ง นำรูปแบบการนิเทศไปพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 
 



 

ห น้ า  89 | 124 

 

2.2 เชิงคุณภาพ 
      คุณภาพของนวัตกรรมส่งผลให้ครู นักเรียนเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ 
         1. ผลที่เกิดกับครู  
  1.1 ครูผู้ สอนยอมรับและพึงพอใจกับ
กระบวนการนิเทศ ครูพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning) และเน้นการประเมินตาม
สภาพจริง มีกระบวนการตัดสินความรู้ความสามารถ
และทักษะต่างๆ ของนักเรียนในสภาพที่สอดคล้องกับ
ชีวิตจริง โดยใช้เรื่องราวเหตุการณ์สภาพจริงหรือคล้าย
จริงที่ประสบในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งเร้าให้นักเรียน
ตอบสนองโดยการแสดงออกลงมือกระทำหรือผลิต  
จากกระบวนการทำงานตามที่คาดหวังและผลผลิตที่มี
คุณภาพ เป็นการสะท้อนภาพเพ่ือลงข้อสรุปถึงความรู้
ความสามารถและทักษะต่าง ๆ ของนักเรียนว่ามีมาก
น้อยเพียงใด น่าพอใจหรือไม่อยู่ในระดับความสำเร็จใด 
การประเมินตามสภาพจริง เป็นกระบวนการสังเกต การ
บันทึกและการรวบรวมข้อมูลการเรียนรู้จากวิธีทำงานและผลงานที่ผู้เรียนปฏิบัติในสภาพของการแสดงออกจริง  
ในเนื้อหาวิชาที่สอนเป็นการประเมินที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เน้นที่การวัดการแสดงออก กระบวนการคิด กระบวนการทำงาน (Process) ผลที่เกิดขึ้น (Product) จากการ
เรียนรู้และแฟ้มแสดงผลการเรียนรู้ (Learning Portfolio) เพ่ือให้มีข้อมูลที่จะใช้ในการประเมินพัฒนาการด้าน
ต่าง ๆ ของนักเรียนและให้ความสำคัญกับการให้คำแนะนําช่วยเหลือนักเรียนให้ประสบความสำเร็จในการเรียนรู้
และพัฒนาการในทุกด้าน การประเมินตามสภาพจริงจึงแตกต่างจากการประเมินโดยใช้แบบทดสอบเป็นหลัก           
ซึ่งจะวัดได้เฉพาะความรู้และทักษะการคิดส่งผลให้ครูได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น 
(SMART TEACHER) ได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วม PLC จำนวน 290 คน   
 1.2 ครูมีการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (online) ที่มีประสิทธิภาพขึ้น  
 1.3 ครูได้ปรับวิธีการสอนที่ทันสมัยและสามารถนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียนสอดคล้องกับสถานการณ์และทันต่อกระแสยุค 4.0 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
 1.4 ครูสามารถประเมินผลนักเรียนออนไลน์ (online) ได้ทันทเีมื่อจบบทเรียน      
 1.5 เปิดโอกาสให้ครูได้มองเห็นการสอนและการเรียนรู้ในชั้นเรียนอย่างเป็นรูปธรรมครูร่วมกัน
อภิปรายเกี่ยวกับการวางแผนการสอนการทำแผนการสอนไปใช้การสังเกตการสอนและสะท้อนความคิดเกี่ยวกับ
แนวปฏิบัติในชั้นเรียน การที่ได้สังเกตการสอนจริงในชั้นเรียนทำให้ครูได้เข้าใจและเห็นภาพว่าการสอนที่ดีนั้นเป็น
อย่างไรซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจในสิ่งที่ตนกำลังเรียนได้ดียิ่งขึ้น 
  2. ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
 2.1 นักเรียนมีช่องทางในการเรียนที่หลากหลายขึ้นสำหรับนักเรียนที่มีความพร้อมทางด้าน อุปกรณ์            
ทำให้ได้เรียนหลักสูตรได้อย่างต่อเนื่อง  
 2.2 ครูส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้มากข้ึน  
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 2.3 นักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูบทเรียน
ได้เมื่อเรียนผ่านไปสักระยะหนึ่ง หากไม่เข้าใจนักเรียน
สามารถย้อนกลับไปทบทวนเนื้อหาและทำความเข้าใจ
ใหม่ได้ หรือถ้านักเรียนรู้สึกเหนื่อยอยากจะพักสักครู่ 
นักเรียนก็สามารถกดหยุดและมาเรียนต่อภายหลังได้ 
 2.4 นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก
ที่ สุ ดและผลจากการสัมภาษณ์ นั ก เรียน พบว่า 
นักเรียนมีความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียน
มากขึ้นให้ความสำคัญต่อการคิดและการกระทำรับฟัง
และให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดให้
นักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มให้
ได้รับความสำเร็จจากการทำกิจกรรมร่วมกัน ทำให้
เกิดการยอมรับระหว่างเพ่ือน และเกิดความรู้สึกว่า
ได้รับการยอมรับจากครู เห็นความสำคัญของกลุ่ม 
บรรยากาศดังกล่าวทำให้เกิดการพัฒนาวุฒิภาวะ 
ได้รับประสบการณ์ เชิงบวกในการพัฒนาตนเอง     
เกิดการนับถือระหว่างกัน ทำให้เกิดความเป็นอิสระ 
ไม่ต้องพ่ึงพาผู้อ่ืน สามารถที่จะคิด เลือกและตัดสินใจ
เข้าใจถึงความสามารถของตนเอง ยอมรับผลการ
กระทำทั้งที่สำเร็จและทำความเข้าใจได้เมื่อทำผิดหรือ
ล้มเหลว รู้จักนำอุปสรรคหรือความล้มเหลวมาเป็น
ประสบการณ์ การเรียนรู้และแนวทางแก้ปัญหา 
เนื่องจากเชื่อว่าตนมีความสามารถที่จะทำสิ่งต่าง ๆ ได้
หลากหลายวิธีเพ่ือให้ได้ผลตามท่ีต้องการ 
 3. ผลที่เกิดกับผู้บริหาร  
  3.1 ผู้บริหารได้ขับเคลื่อนการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการจัดการเรียนสอนทั้งระบบเพ่ือ
แก้ปัญหาภายใต้การบริหารในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถปรับใช้ได้ตลอดไปและ               
มีความยั่งยืน  
  3.2 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เพราะเป็นการช่วยส่งเสริมสนับสนุนหรือให้ความ
ช่วยเหลือครูในโรงเรียนให้ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงานตาม ภารกิจหลัก คือ การสอนหรือการสร้างเสริม
พัฒนาการของนักเรียนทุกๆ ด้านทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม ให้เต็มศักยภาพ โดยความร่วมมือ
ของครูในโรงเรียน 
  3.3 ส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ได้รับรางวัลดีเด่น  (SMART 
Director)  
 4. ผลที่เกิดกับโรงเรียน  
               4.1 โรงเรียนมีนวัตกรรมที่นำมาแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์                   
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
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               4.2 โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีของครูผู้สอนที่ได้ 
ผลิต และสร้างขึ้นเพ่ือนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
ผ่านนวัตกรรม  
      4.3 ส่งผลให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ   
เป็นโรงเรียนต้นแบบ 
 5. ผลที่เกิดกับผู้ปกครองและชุมชน  
                ผู้ปกครองและชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ติดตามการเรียนของนักเรียนโดยผ่านช่องทางการ สื่อสาร
ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน สามารถสร้างความ
เชื่อมั่นในการจัดการเรียนการสอนมากสร้างเครือข่ายเพ่ือ
การพัฒนาการเรียนรู้อย่างเข้มแข็งขึ้น 
3.ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

1. การจัดกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ทำให้การดำเนินงานไม่สะดวกเท่าที่ควร 
 2. ครูผู้สอน จัดกิจกรรมไม่สะดวกด้วยการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การดำเนินงาน             
มีอุปสรรค การติดต่อ สื่อสารกับผู้เรียนขาดความต่อเนื่อง
ด้วยระบบเครือข่ายของนักเรียนไม่เสถียรต่อการเรียนรู้ 
 3. การแข่งขันที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนออนไลน์ส่งผลให้คุณครู
ต้องตามเก็บชิ้นงานนักเรียน เพ่ือวัดผล เพ่ิมภาระชิ้นงานให้
นักเรียน ส่งผลให้เกิดความเหนื่อยหน่ายในการเข้าเรียน            
จนเกิดเป็นความเครียดความท้อในเรียนออนไลน์ ไม่เพียงแค่
นักเรียนเท่านั้นที่ เครียด ด้านครูผู้ สอนก็ต้องพยายาม             
หากลยุทธ์ เทคนิคการเรียนใหม่ๆ ศึกษาการใช้อุปกรณ์ 
เทคโนโลยี เพื่อปรับตัวรับมือกับการสอนออนไลน์ด้วยเช่นกัน 
โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
1.กิจกรรมการดำเนินงาน  
1.1 นิเทศ กำกับ และติดตามการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุรินทร์  
1.2 นิเทศ กำกับ และติดตามการศึกษาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์  
1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 
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2.ผลสัมฤทธิ์ 
2.1 เชิงปริมาณ  

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์เข้าร่วมโครงการ โรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบล (1ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) จำนวน 18 โรงเรียน เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 
จำนวน 12 โรงเรียน 

 2.2 เชิงคุณภาพ  
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาสุรินทร์ มีการพัฒนา สถานที่ แหล่งเรียนรู้ องค์ความรู้ บุคลากร เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
3.ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

3.1 โครงการไม่มีความต่อเนื่อง 
3.2 เปลี่ยนนโยบายตามรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการบ่อยเกินไป 
3.3 งบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการมีจำกัด ไม่ครบทุกโรง 

 

โครงการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
1.กิจกรรมการดำเนินงาน  
1.1 พัฒนานวัตกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
1.2 จัดตั้งเครือข่ายศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนระดับเขต และระดับสหวิทยาเขต 
1.3 ประชุมคณะกรรมการศูนย์แนะแนว สพม.สุรินทร์ 
2.ผลสัมฤทธิ์ 
2.1 เชิงปริมาณ  

ร้อยละ100 ของสถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และงานแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
2.2 เชิงคุณภาพ  

สถานศึกษาในสังกัดมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกิจกรรมแนะแนวเป็นไปในทิศทาง เดียวกัน
บูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ประชุมเครือข่ายศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน เครือข่ายประจำสหวิทยาเขต 
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               กลยุทธ์ที่ 5  
จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ห น้ า  95 | 124 

 

กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ที่  8  สถานศึกษาจัดการศึกษา เพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development  Goals:SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยน้อมนำศาสตร์พระราชา 
สู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน 
 ตั วชี้ วั ดที่  1  ร้อยละ 80 ของนั ก เรียนมี ความรู้ ค วาม เข้ า ใจแล ะตระหนั ก ในการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ตัวช้ีวัดที่ 2 รอ้ยละ 95 ของสถานศึกษาท่ีมีการจัดหาวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้              
ที่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  100 % 
 ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละ 95 ของครูและนักเรียนที่พัฒนาสื่อ นวัตกรรม วิจัย การผลิตและการบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง Thailand 4.0 
1.กิจกรรมการดำเนินงาน  
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์มีการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในภาพรวม 
การนำนโยบาย แผนงาน แผนงบประมาณเพ่ือให้สถานศึกษานำไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้  

จัดทำโครงการวิจัยร่วมกับโรงเรียนในสังกัดในประเด็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 “เรื่องการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในเชิงนโยบายระหว่างสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์กับโรงเรียนมัธยมศึกษากลุ่มเป้าหมาย ร่วมกับเครือข่าย”โดยมีกิจกรรมย่อย ในการ
ปฏิบัติ ดังนี้ 
       1) พัฒนาผู้บริหารและครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 11 โรงเรียน ให้มีความรู้             
ความเข้าใจ ในหัวข้อและประเด็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ                 
พ.ศ. 2564 “เรื่องการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในเชิงนโยบายระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์กับโรงเรียนมัธยมศึกษากลุ่มเป้าหมาย ร่วมกับเครือข่าย” 
        2)  สร้างและพัฒนาเครื่องมือแบบสำรวจประเด็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

     ✓การสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้าง
พฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 11 โรงเรียน 

✓การสร้างเครื่องมือเพ่ือเก็บข้อมูลและหาคุณภาพของแบบวัดพฤติกรรมที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมของนักเรียน ครูบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 11 โรงเรียน 

3) นำเครื่องมือคือแบบสำรวจที่พัฒนาขึ้นมาไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน ตรวจสอบ
ความสอดคล้องของเครื่องมือโดย การหาค่า (IOC : Index of item objective congruence) ของผู้เชี่ยวชาญ                  
จากการให้ผู้ เชี่ยวชาญตรวจสอบหาค่าสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ จำนวน 4 ท่าน                        
ในการตรวจสอบโดยให้เกณฑ์ในการตรวจสอบพิจารณาข้อคำถามจากผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม ผลการ
วิเคราะห์มีระดับความเชื่อม่ันที่ 1.00 มีดังนี ้

  1.ผศ ดร. อำนวย  วัฒนกรสริิ ผูเ้ชี่ยวชาญสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคณะจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

     2. ดร.ยุพเยาว์  โตคีรี ผู้เชี่ยวชาญขยะชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. ดร.ชวนพิศ  จารัตน์  ผู้ เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมมลพิษ

สิ่งแวดล้อม 
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                     4.ดร.ภูษิต ผาสุก ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมนาสถานศึกษา 
 4) ทำหนังสือประสานขอความร่วมมือไปยังโรงเรียนที่ถูกคัดเลือกเป็นกลุ่มเป้าหมาย แจ้งวัตถุประสงค์ 
การสำรวจข้อมูลเชิงนโยบายในด้านการบริหารจัดการขยะและสิ่ งแวดล้อม และอธิบายรายละเอียด                    
ในแบบสำรวจ 

5) โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายส่งสำรวจคืนเครื่องมือแก่ผู้วิจัย ทางระบบMy Office นำข้อมูลที่ได้จาก           
การตอบแบบสำรวจไปทำการวิเคราะห์ต่อไป 

6) นำข้อมูลจากการวิเคราะห์มาหารือ(Discute) กับคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา               
ในรายละเอียดที่จัดกระทำข้อมูลทั้ง 5 องค์ประกอบ ได้แก่  1) กลไกความร่วมมือจากนโยบายสู่การปฏิบัติ                  
2) การบริหารเชิงกลยุทธ์  3) การเชื่อมโยงจากหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้  4) การเชื่อมโยงกับภาคีเครือข่าย 5) การสร้าง
จิตสำนึกด้านการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม (ผู้เรียน) วิพากษ์เติมเต็ม สรุปรายงานผลการดำเนินงานวิจัย
ไปยังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ และสำนักงานคระกรรมการการศึกษา                   
ขั้นพ้ืนฐาน 
2.ผลสัมฤทธิ์ 
2.1 เชิงปริมาณ 
 1)โรงเรียนครู บุคลากร นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
มีความรู้ความเข้าใจและมีจิตสำนึกในการบริหาร
จัดการขยะและสิ่งแวดล้อมทั้งด้านการผลิตและ
บริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
        2)มีรูปแบบและการเรียนรู้แบบบูรณาการ          
ด้ าน ข ย ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ใน โร ง เรี ย น ใน สั งกั ด ที่                  
ร้อยละ 100 เลือกนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับความ
ต้องการและบริบทของโรงเรียน โรงเรียนมีสาระ
เพ่ิม เติม เกี่ ยวกับสิ่ งแวดล้อมบรรจุ ในหลักสูตร
สถานศึกษาจำนวน 37 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 
43 .52   และ โร งเรี ยน ใน สั งกั ด  เป็ น โร ง เรี ย น
สถานศึกษาพอเพียง 100 % เป็นศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 3 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 
3.52% 

3) จำนวนเครือข่ายที่ร่วมมือกับโรงเรียนใน
การจัดการเรียนรู้  ขยะ สิ่ งแวดล้อมในโรงเรียน             
มีจำนวน ร้อยละ 85 
2.2 เชิงคุณภาพ 

1) ผู้ บ ริห ารและครู  บุ คลากร นั ก เรียน
กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจและมีจิตสำนึกใน
การบริหารจัดการขยะและสิ่ งแวดล้อมทั้ งด้ าน         
การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 100 % 
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2) สำนักงานเขตพ้ืนที่มีรูปแบบและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ บูรณาการขยะและสิ่งแวดล้อม                 
ในโรงเรียนร่วมกับภาคีเครือข่ายที่สนับสนุน 
          3)โรงเรียนในสังกัดมีภาคีเครือข่ายที่ร่วมส่งเสริมสนับสนนความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อมการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 
3. ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
3.1 ปัญหาอุปสรรค 
 1) การจัดการเรียนการสอนทางระบบ Online ทำให้ไม่เกิดการพบปะการผู้เรียน 
 2) การจัดการด้านการบูรณาการการเรียนการสอนเพ่ือเชื่อมกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
3.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
          1) จัดสรรงบประมาณเพ่ือการประชุม อบรมสัมมนาแก่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
          2) ควรมีการจัดทำเป็นหลักสูตรสาระเพ่ิมเติม/หน่วยการเรียนรู้บูรณากรและได้รับการพัฒนาและ
ถ่ายทอดจากหน่วยงานต้นสังกัด (สพฐ.)ในด้านสิ่งแวดล้อม โครงการวิจัยการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
ในประเด็นการวิจัย ในเรื่อง”การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ขยะและสิ่งแวดล้อมในเชิงนโยบายระหว่าง
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์กับโรงเรียนมัธยมศึกษากลุ่มเป้าหมาย ร่วมกับเครือข่าย” 
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กลยุทธ์ที่ 6  
พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและสง่เสริมการมีสว่นร่วม 
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กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
เป้าประสงค์ที่ 9 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูล
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย 
เทคโนโลยีดิจิทัลนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 ตัวช้ีวัดที่ 1 ระดับคุณภาพ (ดีมาก) การบริหารเชิงบูรณาการด้วยTPS Model 
โครงการกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตาม TPS โมเดล 
1.กิจกรรมการดำเนินงาน 
1.1การจัดทำนโยบาย และแผนปฏิบัติการประจำปีให้
สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการโดยการมี  
ส่วนร่วม ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร             
วันที่ 21 - 23 ตุลาคม 2564   
1.2 ขับเคลื่อนการบริหารจัดการด้วย Smart Teams 
โดยใช้รูปแบบ  TPS MODEL 
1.3 การกำกับติดตามการดำเนินงานสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามั ธยมศึกษาสุ รินทร์  นิ เทศ ติดตามการ
ดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่  1/2564 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามโครงการนิเทศบูรณาการ
โดยใช้ พ้ืนที่ เป็นฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียน ในสั งกั ด  ส ำนั ก งาน เขต พ้ืนที่ ก ารศึ กษ า
มัธยมศึกษาสุรินทร์ พบว่า โรงเรียนในสังกัดได้พัฒนาการ
จัดกิจกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน           
ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) โดยใช้
กระบวนการเปิดชั้นเรียน (Lesson Study) และพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active  Learning) 
รูปแบบ ON LINE และ ON SITE ครูในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2,845 คน โดยครูที่มีความพร้อมในการ
พัฒนาตนเองในกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผ่านการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน โดยเป็นต้นแบบ
ของโรงเรียนตามความสมัครใจของครูผู้สอน (Model Teacher)  เพ่ือรับการนิเทศโดยสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ในรูปแบบเปิดชั้นเรียนจำนวน 290 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และได้รับการพิจารณา
ให้ได้รับรางวัล Smart teacher จากนิเทศ ติตตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564 โดยทีม
ศึกษานิ เทศก์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ จำนวน 290 คน คิดเป็นร้อยละ 100              
การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล Smart  Personal Smart Director  
2.ผลสัมฤทธิ์ 
2.1 เชิงปริมาณ 
     1) ผลการประเมินคุณภาพด้านสถานศึกษา ( Smart School)  โดยใช้เกณฑ์การประเมินตามคู่มือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยภาพรวม อยู่ในระดับ ดีมาก  
               2) ผลการประเมินด้านทีมบุคคล (Smart Teams) 

 บุคลากรในสำนักงานเขตโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก(มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75) 
                   ผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74) 
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                   ครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74)  
   3) ผลการประเมินการบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา (Smart Students) โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับคุณภาพดีมาก (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47) 
2.2.เชิงคุณภาพ   

1) นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุรินทร์ มีการเรียนเชิงรุก Active Learning 
2) ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามมาตรฐาน

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (พ.ศ. 2560) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุรินทร์ บรรลุตามเป้าหมาย 

     3) ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุรินทร์ ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน บรรลุตามเป้าหมาย 
โครงการพัฒนาบุคลากรในการวิจัยและพัฒนา 
ตัวช้ีวัดที่ 4 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีมีการวิจัยและพัฒนา (R&D) 
1.กิจกรรมการดำเนินงาน  
1 .1  พั ฒ น าผ ล งาน วิ จั ย ข อ ง เข ต พ้ื น ที่ ก า รศึ ก ษ า           
จำนวน 4 เรื่อง เพ่ือเป็นต้นแบบแนวทาง และส่งเสริม
สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดพัฒนางานวิจัยทั้ งระดับ
โรงเรียนและระดับครูผู้สอน 
1.2 จัดกิจกรรมประกวดผลงานวิจัยทางการศึกษา           
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2564 โดยส่งเสริมให้
ครูทุกโรงในสังกัดส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประกวด 
1.3สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์กำหนด
เป็นนโยบายที่ ส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกโรงในสังกัด          
ได้นิ เทศเทศภายในทั้ง 85 โรงเรียนและกิจกรรมนิเทศ
ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ครั้งที่  1/2564             
อีกจำนวน 45 โรงเรียน โดยใช้กระบวนการ PLC ผ่าน LS 
ซึ่งครูในแต่ละทีมที่อยู่ในกลุ่มกิจกรรมเปิดชั้นเรียนได้พัฒนา
ทักษะการเป็นนักวิจัยและ มีผลงานวิจัยในชั้นเรียนด้วย  
2.ผลสัมฤทธิ์  
2.1 เชิงปริมาณ 
 1) สถานศึกษาทั้ง 85 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
ได้พัฒนาผลงานวิจัยทั้งระดับโรงเรียนและระดับครูผู้สอน 
โดยมีผลงานวิจัยของเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นต้นแบบและ
แนวทางการพัฒนางาน 

2) มีครูผู้สอนส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมประกวด
ผลงานวิจัยทางการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2564 จำนวน 168 ผลงานวิจัย 
 3) สถานศึกษาทั้ง 85 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 100) ได้ดำเนินงานนิเทศเทศภายในโดยใช้กระบวนการ PLC 
ผ่าน LS และทุกโรงเรียนมีผลงานวิจัยจากกิจกรรมเปิดชั้นเรียน 
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2.2 เชิงคุณภาพ 
ผู้บริหารและบุคลากรครูทุกโรงเรียนในสังกัดได้

พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ก า ร จั ด ก า ร มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ด้ ว ย
กระบวนการวิจัยเป็นฐานในการพัฒนา  
3.ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
3.1 ควรเพิ่มการพัฒนาผลงานวิจัยทางด้านการบริหาร
การศึกษาให้มากข้ึน หรือจัดกิจกรรมประกวด 
ผลงานวิจัยทางการบริหาร 
3.2 ควรกระตุ้นครูที่มีประสบการณ์สูงเป็นต้นแบบในการ
เปิดชั้นเรียน เพ่ือให้ครูรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ทักษะการบริหาร
จัดการชั้นเรียนและทักษะการสอนที่มีประสิทธิผล             
โดยใช้กระบวนการ PLC ผ่าน LS 

 ตัวช้ีวัดที่ 5 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีมีระบบการการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพ
การศึกษาและรายงานผลอย่างเป็นระบบ 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษา 
1.กิจกรรมการดำเนินงาน  
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
มีหน้าที่ ในการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา ให้ เป็นไปตามกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 โดยมีการจัดทำ
ข้อมูลสารสนเทศ การจัดทำแผน เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน 
กำกับ ดูแล ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา           
ผ่านโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกัน
คุณ ภาพการศึ กษาภายในสถานศึ กษ า ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยดำเนินการ  ดังนี้  

1. จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 

2. จัดทำปฏิทินการดำเนินงานเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้ไว้แก่สถานศึกษาในสังกัดทุก โรงเรียน 

3. แจ้งข้อราชการ/การจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสื่อสารสร้างความรู้
ความเข้าใจ ทบทวนความเคลื่อนไหวและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ระหว่าง สพฐ. /เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ไว้ให้แก่สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน 

4. จัดทำคู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ให้ไว้แก่โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 
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5. จัดทำเครื่องมือการติดตามตรวจสอบ ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา                     
ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์               
พร้อมแบบรายงานผลฯ ให้ไว้แก่สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน 

6. จัดทำเครื่องมือการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2561 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ พร้อมแบบรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้ไว้แก่โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 
  7. การนิเทศ กำกับ ติดตาม ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะนำการดำเนินงานการประเมินมาตรฐาน 
และการประกันคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
   7.1 ให้คำปรึกษาฯ ผ่านช่องทางไลน์ โทรศัพท์ อย่างกัลยาณมิตร 
   7.2 เป็นกรรมการตรวจทานผลการประเมินคุณภาพภายใน (Peer Review) ตามที่สถานศึกษา
ร้องขอ 
   7.3 เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   7.4 นิเทศ การจัดการเรียนการสอนของครูในรูปแบบการเปิดชั้นเรียน (Lesson Study) โดยใช้
แนวการสอนแบบ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ ตามแผนนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐานผ่าน
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) ครั้งที่ 1/2564 
จำนวน 45 โรงเรียน 
  8. แจ้ งสถานศึกษาติ ดตามตรวจสอบ ระบบการประกันคุณ ภาพภายในของสถานศึกษา                        
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ปีการศึกษา 2563 และจัดส่งรายงานผลการติดตามฯ            
ไว้แก่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  9. สรุปรายงานผลการติดตามตรวจสอบ ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา                       
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ปีการศึกษา 2563 
  10. แจ้งสถานศึกษาจัดส่งรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามแบบรายงานที่ต้นสังกัดกำหนด  
  11. วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา               
ปีการศึกษา 2563 
  12. จัดทำโครงสร้างการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563              
ให้ไว้แก่สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน 
  13. สังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563 ไว้ให้แก่สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเผยแพร่บนเวปไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง  

14. การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 
2564 ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ประจำปี
งบประมาณ 2564 โดยการสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจ สนับสนุนการดำ เนินงานของสถานศึกษา             
และนิเทศกำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำช่วยเหลือ  การดำเนินงานสถานศึกษาเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพ
สถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) สถานศึกษาร่วมพัฒนาดำเนินการตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา เป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 2) สถานศึกษาร่วมพัฒนามีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษากำหนด 3) สถานศึกษาร่วมพัฒนาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
และมีผลการประเมินระดับดีข้ึนไป 
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          15. การนิเทศ กำกับติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาตามข้อเสนอแนะของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) (สมศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
2.ผลสัมฤทธิ์ 
2.1 เชิงปริมาณ  

1) สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เป็นไป
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา     
พ.ศ. 2561 
 2) สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง มีความพร้อม
รับการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ.และมีผล
การประเมินคุณภาพระดับดีข้ึนไปร้อยละ 100 
         3) สถานศึกษาทุกแห่ งที่ รับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่  ดำเนินการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามข้อเสนอแนะของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) 
2.เชิงคุณภาพ 

1) ผู้บริหาร ครู บุคลากรของสถานศึกษา 
และผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา มีความตระหนัก
และสามารถดำเนินการเป็นไปตามกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2) สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก และมีผลการประเมินคุณภาพภายนอก               
ระดับดีข้ึนไป 
 3) สถานศึกษาที่รับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามข้อเสนอแนะของสำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
3.1 ปัญหา อุปสรรค    
 การส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ในรูปแบบการนิเทศ ไม่สามารถลงพ้ืนที่เพ่ือดำเนินกิจกรรมบาง
กิจกรรมที่มีความสำคัญ ได้ 
3.2 ข้อเสนอแนะ  
 จัดให้มีการดำเนินการกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ และหนังสื อราชการ คู่มือ แบบประเมินต่าง ๆ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบ My office 
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 ตัวชี้วัดที่ 6  ร้อยละของค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA) ของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85          
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1.กิจกรรมการดำเนินงาน  
1.1 กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน  โดยยึดตามปฏิทินของ สพฐ. 
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือถอดบทเรียนผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์  (Integrity 
Transparency Assessment Online : ITA Online)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
1.3 ประชุมวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการดำเนินงานและ
วิเคราะห์ความเสี่ยง  และความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์  
(Integrity Transparency Assessment Online : 
ITA Online) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 
1.4 จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
ความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต  การพัฒนาและนำนวัตกรรมการป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุกสู่การปฏิบัติเป็น “วัฒนธรรมองค์กร” และ
กิจกรรมสร้างจิตสำนึกสาธารณะและเสริมสร้างการคิด
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม 
1.5 การสร้างความเข้าใจและชี้แจงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
1 .6การประกาศ เจตจำนงค์ สุ จริตของผู้ บ ริห าร            
และการทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานระหว่าง
บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ กับผู้บริหาร 
1.7ดำเนินการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) จำนวน  55 คน 
1.8ดำเนิ นการประเมินแบบวัดการรับรู้ ของผู้ มี ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ยภ าย นอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT)  จำนวน 76 คน 
1.9 ดำเนินการประสานงาน เพ่ืออัพโหลดข้อมูลตามตัวชี้วัดแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data 
Integrity and Transparency Assessment: OIT)  ในระบบเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
มัธยมศึกษาสุรินทร์  โดยผ่านการพิจารณาจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้บริหาร 
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2.ผลสัมฤทธิ์ 
2.1 เชิงปริมาณ 
 1) บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา        
มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริต ร้อยละ 100 

2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์  มีนวัตกรรมในการป้องกันและยับยั้งการทุจริต 
 3) ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงาน (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA)  ของสำนักเขตพ้ืนที่การศึกษามีผล
คะแนน 85.00 - 94.99  ระดับคุณภาพ  A  
2.2 เชิงคุณภาพ 

1) บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ปฏิบัติตนและมีส่วนร่วมในการต้านการทุจริต จนเป็น
วัฒนธรรมองค์กร 

2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์ใช้นวัตกรรมในการป้องกันและยับยั้งการทุจริตใน
การปฏิบัติงานรวมทั้งการดำเนินชีวิตประจำวัน 

3) การบริหารจัดการและการดำเนินการของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้ องกันปราบปรามการทุ จริตที่ กำหนดวิสัยทั ศน์ ว่ า 
“ป ระ เท ศ ไท ย ใส ส ะอ าด  ไท ย ทั้ งช าติ ต้ าน ทุ จ ริ ต                 
(Zero Tolerance & Clean Thailand)” 
3.ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
3.1 ปัญหาแนวทางแก้ไข  

เนื่ องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ           
เชื้ อ ไว รั ส โค โรน า 2019  (COVID-19) จึ งท ำให้ ต้ อ ง
ปรับเปลี่ยนวิธีการ ดำเนินงานเป็นการอบรมผ่านระบบ
ออนไลน์ หรือe-training การประกาศเจตจำนงสุจริต     
ก็เป็นการเผยแพร่วีดีโอผ่าน ทางสื่อ Social รวมไปถึงการ
ลงนามความร่วมมือการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต (MOU) ก็ปรับเปลี่ยนเป็น เปิดวีดีโอ และประชุม
ผ่านระบบ Conferrent และส่งเอกสารดังกล่าวผ่านระบบ
รับ-ส่งหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์ แทน รวมไปถึงการ
ปลูกฝังค่านิยมการไม่ทนต่อการทุจริตก็เป็นการจัดทำสื่อ
ให้บุคลากรในสังกัดได้รับชมและร่วม คำถามในกิจกรรม
แทน การจัดกิจกรรมแบบ Face to Face  
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3.2 ข้อเสนอแนะ  
ไม่ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะหมดไปหรือยังคงอยู่ 

กิจกรรมที่ได้กระทำเพ่ือเป็นส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดการต่อต้านการทุจริตยังคงมีอยู่ เพ่ืออนาคตปัญหาทุจริต
คอรร์ปัชั่นในประเทศไทยจะหมดไป 

 

 ตัวช้ีวัดที ่7 ร้อยละ 50 ของนักเรียนสังกัดมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต 
 ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ITA 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 
1.กิจกรรมการดำเนินงาน  
1.1 กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ที่มุ่งเน้นการสร้างผลิตภัณฑ์ภายใต้
บริบทการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID –19)  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
       1) การจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนที่มีผลิตภัณฑ์ 
และทำการคัดเลือกจัดสรรโดยการพิจารณาจากผลงานที่โรงเรียนได้ดำเนินการจำนวน 4 โรงเรียน คือ               
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม โรงเรียนสังขะและโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 
1.2 กิจกรรมนิเทศ ติดตาม จัดนิทรรศการถอดบทเรียน และสะท้อนผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
 1) ประชุมปฏิบัติการครูจัดนิทรรศการและสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สร้างความเข้าใจ
กิจกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระบบออนไลน์ ทั้งหมด 85 โรงเรียน 
1.3 กิจกรรมแข่งขันความเป็นเลิศทักษะทางวิชาการบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
 1) กิจกรรมประกวด แข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับการต้านสุจริต  
 2) กิจกรรมประกวด แข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาไทยเกี่ยวกับการต้านการทุจริ “เชิดชูคนซื่อสัตย์ 
ร่วมกำจัดคนโกงกิน”  
 3) กิจกรรมประกวด แข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการต้านการทุจริต  “เชิดชูคน
ซื่อสัตย์ ร่วมกำจัดคนโกงกิน” 
 4) กิ จกรรมประกวด  แข่ งขั นการ พู ดสุ นท รพจน์ ภ าษ าจี น  เกี่ ย วกับ การต้ านการทุ จ ริ ต                   
“เชิดชูคนซื่อสัตย์ ร่วมกำจัดคนโกงกิน” 
 5) กิจกรรมประกวด แข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาเขมร เกี่ยวกับการต้านการทุจริต  “เชิดชูคน
ซื่อสัตย์ ร่วมกำจัดคนโกงกิน” 
 6) กิจกรรมประกวด แข่งขันคำขวัญเกี่ยวกับการต้านทุจริต  
 7) กิจกรรมประกวด แข่งขันการเขียนเรียงความเก่ียวกับการต้านทุจริต  
 8) กิจกรรมประกวด แข่งขันหนังสั่น เกี่ยวกับการต้านทุจริต  
 9) กิจกรรมประกวด แข่งขันการวาดภาพเกี่ยวกับการต้านทุจริต  
 10)  กิจกรรมประกวด แข่งขันสื่อมัลติมีเดีย เกี่ยวกับเนื้อหาการต้านทุจริต 
 11) กิจกรรมแข่งขัน การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Project Citizen) คร ู
    1.กิจกรรมแข่งขัน กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) ผู้บริหาร 
    2.กิจกรรมแข่งขัน บริษัทสร้างการดี  



 

ห น้ า  107 | 124 

 

  ทั้งนี้ผลการแข่งขันทั้ง 3 รายเป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าร่วมแข่งขันระดับภาคได้แก่ 
กิจกรรมแข่งขัน การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ตัวแทนคือ นายสันติ ประภาสัย โรงเรียนพนมดงรัก
วิทยา กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) ผู้บริหาร ตัวแทนคือ นายยรรยง วงค์คำจันทร์ และ
กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ตัวแทนคือ โรงเรียนหนองสนิทวิทยา และได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทน
ระดับประเทศทั้ง 3 รายการ  
 

2.ผลสัมฤทธิ์ 
2.1 เชิงปริมาณ  
 1) ผู้บริหาร ครู และนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
 2) โรงเรียน จำนวน 85 โรงเรียน นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและ
พัฒนาความเป็นเลิศทักษะทางวิชาการ 
 3) โรงเรียน จำนวน 85 โรงเรียน นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และ
เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันความเป็นเลิศทักษะทางวิชาการ บูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โครงการโรงเรียน
สุจริต ประจำปี 2564 
2.2 เชิงคุณภาพ  
 1) ผู้บริหารสามารถขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
 2) ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาได้บรรลุผลการเรียนรู้และส่งเสริม
ความเป็นเลิศทักษะทางด้านวิชาการการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
 3) นักเรียนได้รับการปลูกฝังให้ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
3.ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
3.1 การจัดกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ทำให้การดำเนินงานไม่สะดวกเท่าที่ควร 
3.2 ครูที่รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต จัดกิจกรรมไม่สะดวกด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ทำให้การดำเนินงานมีอุปสรรค การติดต่อ สื่อสารกับผู้เรียนขาดความต่อเนื่องด้วยระบบเครือข่ายของนักเรียน                
ไม่เสถียรต่อการเรียนรู้ 
3.3.การแข่งขันที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนออนไลน์ส่งผลให้คุณครู
ต้องตามเก็บชิ้นงานนักเรียน เพ่ือวัดผล เพ่ิมภาระชิ้นงานให้นักเรียน ส่งผลให้เกิดความเหนื่อยหน่ายในการ              
เข้าเรียนจนเกิดเป็นความเครียดความท้อในเรียนออนไลน์ ไม่เพียงแค่นักเรียนเท่านั้นที่เครียด ด้านครูผู้สอนก็ต้อง
พยายามหากลยุทธ์ เทคนิคการเรียนใหม่ๆ ศึกษาการใช้อุปกรณ์ เทคโนโลยี เพ่ือปรับตัวรับมือกับการสอน
ออนไลน์ด้วยเช่นกัน 

กิจกรรมแข่งขัน บริษัทสร้างการดี 
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กิจกรรมประกวด แข่งขันการพูดสุนทรพจน์ 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 

กิจกรรมแข่งขัน การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Project Citizen) ของครู 
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โครงการแผนงาน ตรวจสอบ กำกับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1.กิจกรรมการดำเนินงาน  
1.1 ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี
และพัสดุของสถานศึกษา  
1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี
และพัสดุของสถานศึกษา  
2.ผลสัมฤทธิ์ 
2.1.เชิงปริมาณ 
     ร้อยละ100 ของสถานศึ กษาในสั งกั ดตาม
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 17แห่ง ได้รับการตรวจสอบ
ภายในด้านการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีและ
พัสดุ 
2.2 เชิงคุณภาพ 
    สถานศึกษาในสั งกัด  จำนวน  17 โรงเรียน  
ปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุถูกต้องตาม
ระเบียบของทางราชการ 
3.ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

 เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถ
ออกตรวจสอบสถานศึกษาได้ครบถ้วนตามเป้าหมาย
ที่กำหนดไว้ 
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ส่วนที่ 4 

  ผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษสุรินทร์ ได้มีการสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาและแก้ไขปรับปรุง
งานตามภารกิจทุกด้าน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่งผลให้เกิดผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ  (Best Practice)               
ได้หลายเรื่องในที่นี้จะขอยกตัวอย่าง Best Practice ทีส่ามารถนำไปใช้เป็นแบบอย่างได้ ดังนี้ 
  1.การขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริมการจัดการเรียนร่วมดีเด่น 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ดำเนินการ 2 ด้าน คือ ด้านคุณสมบัติเบื้องต้น       
และด้านคุณสมบัติเฉพาะด้าน 

 1.1 ด้านคุณสมบัติเบื้องต้น 
  องค์ประกอบที่ 1 ด้านกายภาพ 

สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสำนักงานเขต พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์                               
มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีความปลอดภัย มีวัสดุครุภัณฑ์และ สิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ มีที่จอดรถ
และน้ำดื่ม กาแฟไว้บริการสำหรับผู้มาติดต่อประสานงานและรวมทั้งผู้ปฏิบัติราชการในสำนักงานอย่างเป็น
สัดส่วนรวมทั้งการ จัดสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหารมีป้ายประชาสัมพันธ์บอกสถานที่ชัดเจน
ตลอดจนมีข้อกำหนด/และผลที่เกิดจากการปฏิบัติตามมาตรการประหยักพลังงานที่นโยบายกำหนด 
  องค์ประกอบที่ 2 ด้านวัฒนธรรมองค์กร 
  ผู้บริหารมีภาวะผู้นำทางการบริหารในการนำบุคลากรกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์     
กลยุทธ์ วัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมองค์กรที่สอดคล้องกัน เพ่ือให้สะดวกในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ                
มีการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ การจูงใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร ประชุมเจ้าหน้าที่เพ่ือทำความ
เข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และกำกับ ติดตามอย่างสม่ำเสมอ มีการชื่นชมยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและ
กำลังใจแก่บุคลากรอย่างทั่วถึงในทุกโอกาส สร้างวินัยในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรโดยมีการสแกนลายมือ 
เพ่ือปฏิบัติราชการและกลับการปฏิบัติราชการ และชี้แนะเพ่ือการพัฒนางานอย่างเป็นระบบ ยึดหลักการบริหาร               
ที่ทุกคนจะต้อง ถือปฏิบัติ ตามหลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ให้โอกาส                
อย่างเท่าเทียมและยึดหลักความสุข ความถูกต้องเป็นธรรม ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายเป็นหลัก 
  องค์ประกอบที่ 3 การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการที่ครอบคลุม ทั้ง 4 งานโดยนำระบบ 
AMSS+มาใช้สนับสนุนการบริหารจัดการ และพัฒนาระบบที่จะสนับสนุน ส่งเสริมเพ่ือการเรียนรู้ โดยสร้าง
เครือข่ายเชื่อมโยงกับบุคลกรในสถานศึกษาทั้งการสร้างระบบภายในเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน การพัฒนา
บุคลากรที่หลากหลายสนองตอบตามความต้องการและนโยบาย DLTV และเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะนำเทคโนโลยีไปใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ทำให้บุคลากรในสังกัดมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ และการ
สร้างระบบเครือข่ายเพ่ือการบริหารจัดการระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่และสถานศึกษาเป็นอย่างดี 
  องค์ประกอบที่ 4 ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการในงาน 4 ด้าน ประสิทธิภาพการบริหาร
ทางวิชาการ โดยการจัดทำแผนพัฒนางานวิชาการ โดยระบบประกันคุณภาพภายในมาเป็นแนวทางหลัก เพ่ือ
เชื่อมโยงสู่การบริหารงานวิชาการ ทั้งการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นการนำสื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ ตลอดจนการนิเทศ กำกับ ติดตามทางวิชาการอย่างเป็นระบบ
มีงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานวิจัย สื่อนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกปีประสิทธิภาพ
การบริหารงบประมาณ โดยการจัดทำแผนงบการใช้ประมาณการ ด้วยการกำกับ ติดตามการใช้ตามพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีเร่งรัด กำกับ ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ จนทำให้ผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดและอยู่ในลำดับต้น ๆของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                       
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ที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณที่รวดเร็ว มีการระดมทรัพยากรมาใช้พัฒนางานวิชาการและกิจการนักเรียน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ที่สนับสนุนงบ
ห้องปฏิบัติการ พัฒนาครูนักเรียนและการแข่งขันกีฬานักเรียนตลอดจนการนำระบบโปรแกรม AMSS+มาใช้ใน
การบริหารงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินเดือน 
  ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล ซึ่งมีแผนอัตรากำลังที่ ชัดเจน พร้อมสำหรับที่จะนำไป                 
สู่การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ตามความต้องการของสถานศึกษาเป็นหลักมีการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องและ
ครอบคลุมทั่วถึงการส่งเสริมการวิจัย การขอเลื่อนวิทยฐานะ มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้ 
ตลอดจนการสนับสนุน ส่งเสริม ยกย่องเชิดชู เกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานเป็น               
ที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่องประสิทธิภาพการบริหารทั่วไป มีระบบข้อมูลเครือข่ายสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันถูกต้อง 
พร้อมใช้งาน การดูแลอาคาร สถานที่ให้สะอาดร่มรื่นสวยงาม ปลอดภัยอยู่เสมอ สร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
อ่ืนทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยรวมทั้ง กตปน. อาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยการอาชีพ และสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาการศึกษาตามนโยบาย              
และครอบคลุมความต้องการของพ้ืนที่ ตลอดจนการเชิญบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มาเป็นเครือข่าย                
ให้มีส่วนร่วมและองค์คณะบุคคล ที่มาช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

องค์ประกอบที่ 5 ด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอื่น 
  การให้ความร่วมมือกับจังหวัด ส่วนราชการต่างๆ หรือหน่วยงานภายในจังหวัดเป็นไปตามปกติ
อย่างสม่ำเสมอ เข้าร่วมกิจกรรมของท้องถิ่นเพ่ือการประสานความร่วมมือซึ่งกันและกันตลอดจนองค์กร
หน่วยงานภายนอก เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันซึ่งจะนำมาสู่ความร่วมมือในการทำงานในอนาคต 

 1.2 ด้านคุณสมบัติเฉพาะด้าน 
องค์ประกอบที่ 1 ด้านผลการขับเคลื่อนด้านการจัดการเรียนร่วม 

  สำนักงาน เขต พ้ืนที่ การศึกษามั ธยมศึกษาสุ รินทร์  เป็ นผู้ ให้ การสนับสนุน  ส่ งเสริม                                  
ให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม ด้วยการให้สถานศึกษาจัดทำโคร งการส่งเสริม        
การจัดการเรียนร่วมในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนรองรับในแผนปฏิบัติการประจำปี มีการปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติการประจำปี พร้อมทั้งมีการรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนร่วม
ตลอด เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา นอกจากนั้นสถานศึกษายังมีการส่งเสริม สนับสนุน ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา/
ครู บุคลากร นักเรียน และองค์กรที่มีส่วนร่วมในด้านการจัดการศึกษาเรียนร่วม จากที่นักเรียนพิการเรียนร่วม
ได้รับรางวัลระดับจังหวัด หรือระดับภาค/ชาติ ด้วยการมอบขวัญกำลังใจประกาศเกียรติคุณยกย่องชมเชย                     
ต่อสาธารณชนที่ประชุมครู/ผู้ปกครอง 
  องค์ประกอบที่ 2 ด้านความสำเร็จที่เกิดด้านคุณภาพผู้เรียนด้านการจัดการเรียนการสอน                     
ด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม และด้านสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  สถานศึกษาที่จัดการเรียนร่วม มีการพัฒนาผู้เรียนมีผลการพัฒนาเต็มศักยภาพตามที่กำหนดไว้
ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) ส่งผลให้นักเรียนผ่านการ
พัฒนาตามแผน IEP/IIP และครูผู้สอนได้จัดหาผลิตและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา เพ่ือนำมาเพ่ือนำแผน ฯ ไปพัฒนานักเรียนทำให้ในภาพรวมของนักเรียนเรียนร่วม
ในสำนักงานเขตพ้ืนที่คิดผ่านการพัฒนาคิดเป็นร้อยละ 90.39 นอกจากนั้นครูที่อยู่ในกลุ่มสถานศึกษาเรียนร่วมยัง
ได้รับการพัฒนาจากสำนักงานเขตพ้ืนที่ โดยการขยายผลของครูที่เป็นแกนนำของสถานศึกษานำไปขยายผล      
ต่อครูอ่ืนๆในสถานศึกษา  
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  ในส่วนของผู้บริหารมีการบริหารจัดการเรียนร่วมตามโครงการสร้างซีท (SEAT Frame work)                  
มีการมีการคัดแยก คัดกรองงนักเรียน ดำเนินการอบรมพัฒนาครูจัดทำแผน IEP/IIP จัดบริบทสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อนักเรียนพิการให้น่าอยู่น่าเรียน ในการเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนในการเสนอและแสดงความคิดเห็นมีส่วนร่วม             
ในการพัฒนาต่างๆ รวมทั้งจัดหาสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนการพัฒนานักเรียนพิการ
เรียนร่วมสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเรียนรวมสถานศึกษามีการส่งต่อเปลี่ยนผ่าน
นักเรียนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ครูผู้สอนรายงานผู้อำนวยการสถานศึกษาในการคัดกรองพัฒนา
นักเรียน/สภาพปัญหาที่พบจากการพัฒนานักเรียนและนอกจากนั้น ยังมีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
ในการคัดกรอง/ ให้ความรู้แก่ครู/บุคลากรในสถานศึกษา เช่นศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดสุรินทร์/การนำเรียน
พบแพทย์เพ่ือการวินิจฉัยและการประสานเตรียมการกับหน่วยงานทางการศึกษาในการส่งต่อนักเรียนเข้าศึกษา
ต่อเป็นต้น 
  สถานศึกษาในสังกัดมีการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนให้เต็มตามศักยภาพ เช่น จัดทำห้องอ่านหนังสือเฉพาะปรับปรุงสถานที่จัดสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกพ้ืน
ลาดพ้ืนเอียง ห้องน้ำ ฯลฯ สำหรับนักเรียนพิการเรียนรวมนอกจากนั้นยังมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาภายนอกสถานศึกษาในงานที่กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จัดให้กลุ่ม
โรงเรียนเรียนรวมนำเสนอผลงาน /จัดนิทรรศการ/นำนักเรียนมาร่วมจัดทำสื่อต่าง ๆ ด้วย 
    และสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  ดำเนินการขับเคลื่อนคุณภาพ              
การจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียนทุกแห่งในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  โดยการ
ส่งเสริมให้นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
ได้รับรางวัลในด้านต่างๆดังรายละเอียด ต่อไปนี้ 

 รางวัลครูดีในดวงใจ ปี 2564 นายศักดิ์ศรัณย์ สาทิพจันทร์ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 
 รางวัลครูดีในดวงใจ ปี 2565 นางวีนัสชนันต์  รันทร ครูโรงเรียนกระเทียมวิทยา 
2.รางวัลคุรุสดุดี จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2564 นายชัยสิทธิ์  คุณสวัสดิ์ ประเภท ศึกษานิเทศก์ 
3.รางวัลครูขวัญศิษย์ ครั้งที่ 4 ปี 2564  นายภูษิต ผาสุก ครูโรงเรียนแตลศิริวิทยา  
4.รางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น (ระดับชาติ) ประจำปี 2564 นายอนุวัฒน์ แก้วลอย โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 
จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 
5.พนักงานส่งเสริมความประพฤติ นักเรียนและนักศึกษา ดีเด่น ระดับ สพฐ. 
 1.นายชัยพล เผือดจันทึก    ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 
 รางวัล พสน.ดีเด่น    ระดับ สพฐ. 
 2.ว่าที่ ร.อ.พิสิษฐ์ แวงสันเทียะ   ครู โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 
 รางวัล พสน.ดีเด่น และเสมาพิทักษ์ ระดับ สพฐ. ระดับ กระทรวงศึกษาธิการ 
 3.ว่าที่ ร.ต. กฤดิชญ์ภากรณ์ มนดี  ครู โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม 
 รางวัล พสน.ดีเด่น    ระดับ สพฐ. 
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6.ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตตรวจราชการ 
 1.สถานศึกษาขนาดใหญ่  โรงเรียนชุมพลพิทยาสรรค์ 
 2.สถานศึกษาขนาดกลาง โรงเรียนกระเทียมวิทยา 
 3.สถานศึกษาขนาดเล็ก โรงเรียนยางวิทยาคาร 
7.สถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ระดับประเทศ กระทรวงแรงงาน 
 1.โรงเรียนพนาสนวิทยา 2.โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร 3.โรงเรียนท่าสว่างวิทยา 
 4.โรงเรียนแร่วิทยา 5.โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 
 รางวัลชมเชย   โรงเรียนนาบัววิทยา 
8.รางวัลเสมาพิทักษ์ประจำปี 2564 สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ 
 1.นายบุญชาย   โชยรัมย์   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
 2.นายชวลิต เจนเจริญ   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
 3.นายชัยพล เผือดจันทึก   ครู โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 
 4.ว่าที่ ร.อ.พิสิษฐ์ แวงสันเทียะ  ครู โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 
9.รางวัลพระพฤหัสบดี  ประจำปี พ.ศ. 2564 
 9.1 ประเภทบุคคล ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา จำนวน 2 ท่าน ดังนี้ 
  1) นายบุญชาย  โชยรัมย์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
  2) นายชวลิต เจนเจริญ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
 9.2 ประเภทบุคคล ครูและคณาจารย์ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ 
  1) นางวีนัสชนันต์  รันทร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 
  2) นางจินตนา วงษ์สุนทร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 
  3) นายกฤษสาคร รันทร ครูชำนาญการ โรงเรียนกระเทียมวิทยา  
10.รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น” ประจำปี 2564 
 10.1 ประเภทผู้บริหาร  
  1) นายวิวัฒน์ชัย   นิลวรรณ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนนาบัววิทยา 
  2) นายสุรพงษ์  รัตนโคตร ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 
  3) นายเสมา  ขวัญทอง  ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนเมืองลีงวิทยา 
 10.2 ประเภทครูผู้สอน  
  1) นายนฤพันธ์   ภักดี  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนโคกยางวิทยา   
  2) นางอรุณีย์  มนต์ดี  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม   
  3) นายวีรเดช   มะแพทย์  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 
  4) นายสุคนธ์  สำราญใจ  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนประสาทวิทยาคาร 
  5) นายวัฒนา   แข่งขัน  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนดอนแรดวิทยา 
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 10.3 ผู้สนับสนุน  
  1) นายบุญชาย  โชยรัมย์  รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      สำนักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
  2) นายชวลิต   เจนเจริญ  รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      สำนักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
11.รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.OBEC AWARD ครั้งที่  10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2564  เป็นตัวแทน             
ส่งเข้าประกวด ในระดับชาติ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ จำนวน 73 รายการ     
จำนวน 3 หมวดหมู่ ดังนี้  
 11.1 ด้านวิชาการ  จำนวน 14 รายการ 
 11.2 ด้านบริหารจัดการ จำนวน 15 รายการ 
 11.3 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน จำนวน 44 รายการ 
 

12. รางวัลการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศ ทางด้านวิชาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี 2564  
 

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
1) ผลการแข่งขันการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านผู้บริหารสถานศึกษาด้วยระบบออนไลน์  

โรงเรียน ชื่อ - สกุล ผลการแข่งขัน 
 โรงเรียนรัตนบุรี นายยรรยง  วงค์คำจันทร์ ชนะเลิศเหรียญทอง 
2) ผลการแข่งขันการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านครูผู้สอน ด้วยระบบออนไลน์  

โรงเรียน ชื่อ - สกุล ผลการแข่งขัน 
โรงเรียนพนมดงรักวิทยา นายสันติ  ประภาสัย ชนะเลิศเหรียญทอง 
3)ผลการแข่งขันกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ประเภททีม ด้วยระบบออนไลน์ 

โรงเรียน ประเภท ผลการแข่งขัน 
 โรงเรียนหนองสนิทวิทยา ประเภททีม รองชนะเลิศอนัดับท่ี 1 เหรียญทอง 
 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
1) ผลการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยระบบออนไลน์ 

โรงเรียน อ - สกุล ผลการแข่งขัน 
โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ เด็กหญิงสุจิตตรา  กันยานะ ชนะเลิศเหรียญทอง 
2)ผลการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ด้วยระบบออนไลน์ 

โรงเรียน ชื่อ - สกุล ผลการแข่งขัน 
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ นางสาวดวงกมล  มีแก้ว ชนะเลิศเหรียญทอง 
3) ผลการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยระบบออนไลน์ 

โรงเรียน ชื่อ - สกุล ผลการแข่งขัน 
โรงเรียนรัตนบุรี เด็กหญิงบุญทิตา  ล้ำเลิศ  ชนะเลิศเหรียญทอง 
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4) ผลการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยระบบออนไลน์ 
โรงเรียน ชื่อ - สกุล ผลการแข่งขัน 

1)โรงเรียนสิรินธร นางสาวญาณิศา  ธนสมุทร ชนะเลิศเหรียญทอง 
5) ผลการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเขมร ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  ด้วยระบบออนไลน์ 

โรงเรียน ชื่อ - สกุล ผลการแข่งขัน 
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน นายปภพ ทองประโคน ชนะเลิศเหรียญทอง 
6) ผลการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเขมร ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยระบบออนไลน์ 

โรงเรียน ชื่อ - สกุล ผลการแข่งขัน 
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา นางสาวปานตะวัน  เเวงวงค์ ชนะเลิศเหรียญทอง 
7) ผลการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ด้วยระบบออนไลน์ 

โรงเรียน ชื่อ - สกุล ผลการแข่งขัน 
 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา  เด็กหญิงประภัสสร   วันดอนแดง  ชนะเลิศเหรียญทอง 
8) ผลการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยระบบออนไลน์ 

โรงเรียน ชื่อ - สกุล ผลการแข่งขัน 
โรงเรียนรัตนบุรี นางสาวพรหมพร  เชื้อหงษ์ ชนะเลิศเหรียญทอง 
9) ผลการแข่งขันกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ประเภททีม ด้วยระบบออนไลน์ 

โรงเรียน ประเภท ผลการแข่งขัน 
โรงเรียนหนองสนิทวิทยา ประเภททีม ชนะเลิศเหรียญทอง 
10) ผลการแข่งขันการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านครูผู้สอน ด้วยระบบออนไลน์  

โรงเรียน ชื่อ - สกุล ผลการแข่งขัน 
1. โรงเรียนพนมดงรักวิทยา นายสันติ  ประภาสัย ชนะเลิศเหรียญทอง 
2. โรงเรียนสุรวิทยาคาร นายธรรศ์พงษ์  นานวล รองชนะเลิศอนัดับท่ี 1 เหรียญทอง 
11) ผลการแข่งขันการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านผู้บริหารสถานศึกษาด้วยระบบออนไลน์  

โรงเรียน ชื่อ - สกุล ผลการแข่งขัน 
โรงเรียนรัตนบุรี นายยรรยง  วงค์คำจันทร์ ชนะเลิศเหรียญทอง 
12) ผลการแข่งขันกิจกรรมหนังสั้น ประเภททีม ด้วยระบบออนไลน์ 

โรงเรียน ประเภท ผลการแข่งขัน 
โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ประเภททีม ชนะเลิศเหรียญทอง 
13) ผลการแข่งขันกิจกรรมหนังสั้น ประเภททีม ด้วยระบบออนไลน์ รางวัล Popular Vote ตัดสินจากยอด  
ผู้เข้าชมหนังสั้นจากช่องยูทูป 

โรงเรียน ประเภท ผลการแข่งขัน 
โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม ประเภททีม ชนะเลิศเหรียญทอง 
14)ผลการแข่งขันกิจกรรมมัลติมีเดีย เนื้อหาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภททีมด้วยระบบออนไลน์  

โรงเรียน ประเภท ผลการแข่งขัน 
โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม ประเภททีม ชนะเลิศเหรียญทอง 
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13.ผลการประกวดผลงานนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices/Next Normal) ของการบริหาร
การศึกษาตามนโยบายสำคัญของ สพฐ. ภายใต้สถานการณ์ COVID -19 จำนวน 14 ประเภท 
1) โรงเรียนที่น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การประยุกต์ใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ที ่ โรงเรียน สหวิทยาเขต ระดับผลงาน หมายเหตุ 
1 โรงเรียนสังขะ สหวิทยาเขต 8 ดีเยี่ยม ชนะเลิศ 
2 โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ สหวิทยาเขต 2 ดีเยี่ยม รองชนะเลิศ อันดับ 1 
3 โรงเรียนจารย์วิทยาคาร สหวิทยาเขต 4 ดีเยี่ยม รองชนะเลิศ อันดับ 2 

2) การส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา            
สยามบรมราชกุมารี 

ที ่ โรงเรียน สหวิทยาเขต ระดับผลงาน หมายเหตุ 
1 โรงเรียนธาตุศรีนคร สหวิทยาเขต 6 ดีเยี่ยม ชนะเลิศ 
2 โรงเรียนสิรินธร สหวิทยาเขต 2 ดีเยี่ยม รองชนะเลิศ อันดับ 1 
3 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สหวิทยาเขต 3 ดีเยี่ยม รองชนะเลิศ อันดับ 2 

3) การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ตามนโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออก            
เขียนได้ทุกคน” 

ที ่ โรงเรียน สหวิทยาเขต ระดับผลงาน หมายเหตุ 
1 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สหวิทยาเขต 3 ดีเยี่ยม ชนะเลิศ 
2 โรงเรียนพญารามวิทยา สหวิทยาเขต 2 ดีเยี่ยม รองชนะเลิศ อันดับ 1 
3 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สหวิทยาเขต 4 ดีเยี่ยม รองชนะเลิศ อันดับ 2 

4) การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล  
ที ่ โรงเรียน สหวิทยาเขต ระดับผลงาน หมายเหตุ 
1 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สหวิทยาเขต 4 ดีเยี่ยม ชนะเลิศ 
2 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สหวิทยาเขต 5 ดีเยี่ยม รองชนะเลิศ อันดับ 1 
3 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สหวิทยาเขต 8 ดีเยี่ยม รองชนะเลิศ อันดับ 2 

5) การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มดิจิทัลในการบริหารจัดการและการเรียนรู้  
ที ่ โรงเรียน สหวิทยาเขต ระดับผลงาน หมายเหตุ 
1 โรงเรียนโชคเพชรพิทยา สหวิทยาเขต 2 ดีเยี่ยม ชนะเลิศ 
2 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา สหวิทยาเขต 4 ดีเยี่ยม รองชนะเลิศ อันดับ 1 
3 โรงเรียนดอนแรดวิทยา สหวิทยาเขต 6 ดีเยี่ยม รองชนะเลิศ อันดับ 2 

6) การขับเคลื่อนโครงงานคณุธรรมเป็นฐานในการพัฒนาคณุภาพการจดัการเรียนรู้ 
ที ่ โรงเรียน สหวิทยาเขต ระดับผลงาน หมายเหตุ 
1 โรงเรียนเมืองบัววิทยา สหวิทยาเขต 5 ดีเยี่ยม ชนะเลิศ 
2 โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ สหวิทยาเขต 4 ดีเยี่ยม รองชนะเลิศ อันดับ 1 
3 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา สหวิทยาเขต 3 ดีเยี่ยม รองชนะเลิศ อันดับ 2 
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7) การพัฒนากระบวนการนเิทศภายในโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC) และการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study)  

ที ่ โรงเรียน สหวิทยาเขต ระดับผลงาน หมายเหตุ 
1 โรงเรียนเทพอุดมวิทยา สหวิทยาเขต 8 ดีเยี่ยม ชนะเลิศ 
2 โรงเรียนธาตุศรีนคร สหวิทยาเขต 6 ดีเยี่ยม รองชนะเลิศ อันดับ 1 
3 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม สหวิทยาเขต 2 ดีเยี่ยม รองชนะเลิศ อันดับ 2 

8) การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ที ่ โรงเรียน สหวิทยาเขต ระดับผลงาน หมายเหตุ 
1 โรงเรียนสิรินธร สหวิทยาเขต 2 ดีเยี่ยม ชนะเลิศ 
2 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สหวิทยาเขต 1 ดีเยี่ยม รองชนะเลิศ อันดับ 1 
3 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สหวิทยาเขต 5 ดีเยี่ยม รองชนะเลิศ อันดับ 2 

9) การพัฒนาคุณลักษณะผู้เรยีนสู่ศตวรรษที่ 21  เพื่อมีอาชีพและการมีงานทำ  
ที ่ โรงเรียน สหวิทยาเขต ระดับผลงาน หมายเหตุ 
1 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา สหวิทยาเขต 7 ดีเยี่ยม ชนะเลิศ 
2 โรงเรียนโชคเพชรพิทยา สหวิทยาเขต 2 ดีเยี่ยม รองชนะเลิศ อันดับ 1 
3 โรงเรียนหนองสนิทวิทยา สหวิทยาเขต 3 ดีเยี่ยม รองชนะเลิศ อันดับ 2 

10) การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน   
ที ่ โรงเรียน สหวิทยาเขต ระดับผลงาน หมายเหตุ 
1 โรงเรียนสวายวิทยาคาร สหวิทยาเขต 1 ดีเยี่ยม ชนะเลิศ 
2 โรงเรียนท่าสว่างวิทยา สหวิทยาเขต 2 ดีเยี่ยม รองชนะเลิศ อันดับ 1 
3 โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ สหวิทยาเขต 6 ดีเยี่ยม รองชนะเลิศ อันดับ 2 

11) การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกแบบ Active Learning   
ที ่ โรงเรียน สหวิทยาเขต ระดับผลงาน หมายเหตุ 
1 โรงเรียนบัวเชดวิทยา สหวิทยาเขต 8 ดีเยี่ยม ชนะเลิศ 
2 โรงเรียนนาดีวิทยา สหวิทยาเขต 2 ดีเยี่ยม รองชนะเลิศ อันดับ 1 
3 โรงเรียนวังข่าพัฒนา สหวิทยาเขต 4 ดีเยี่ยม รองชนะเลิศ อันดับ 2 

12) การบริหารจัดการคณุภาพโรงเรียนขนาดเล็ก “จิ๋วแต่แจ๋ว” 
ที ่ โรงเรียน สหวิทยาเขต ระดับผลงาน หมายเหตุ 
1 โรงเรียนศรีไผทสมันต์ สหวิทยาเขต 1 ดีเยี่ยม ชนะเลิศ 
2 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา สหวิทยาเขต 7 ดีเยี่ยม รองชนะเลิศ อันดับ 1 
3 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 

ในพระอุปถัมภ์ 
สหวิทยาเขต 8 ดีเยี่ยม รองชนะเลิศ อันดับ 2 
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13) การส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสื่อสาร 
ที ่ โรงเรียน สหวิทยาเขต ระดับผลงาน หมายเหตุ 
1 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สหวิทยาเขต 4 ดีเยี่ยม ชนะเลิศ 
2 โรงเรียนสิรินธร สหวิทยาเขต 2 ดีเยี่ยม รองชนะเลิศ อันดับ 1 
3 โรงเรียนรัตนบุรี สหวิทยาเขต 6 ดีเยี่ยม รองชนะเลิศ อันดับ 2 

14) การส่งเสริมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกิจกรรมแนะแนว 
ที ่ โรงเรียน สหวิทยาเขต ระดับผลงาน หมายเหตุ 
1 โรงเรียนกระเทียมวิทยา สหวิทยาเขต 8 ดีเยี่ยม ชนะเลิศ 
2 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สหวิทยาเขต 5 ดีเยี่ยม รองชนะเลิศ อันดับ 1 
3 โรงเรียนยางวิทยาคาร สหวิทยาเขต 4 ดีเยี่ยม รองชนะเลิศ อันดับ 2 

 

14. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ได้รับผลการประเมินการบริหารและจัดการศึกษา                          
ขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ผลการประเมินตามค่าเป้าหมาย จำนวน 4 กลยุทธ์ 
10 ตัวช้ีวัด บรรลุตามค่าเป้าหมาย  จำนวน 8 ตัวช้ีวัด  ไม่บรรลุ จำนวน 2 ตัวช้ีวัด 

 

15. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ได้รับผลการประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 3 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม   

16.ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
(Integrity and Transparency Assessment Onlime : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
อยูใ่นอันดับที่ 149 คะแนน 92.11 ระดับ A  ผลการประเมิน ผ่าน 
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ส่วนที่ 5 
ปัญหา ข้อเสนอแนะในการพฒันา 
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ปัญหา/อุปสรรค  
ด้านผู้เรียน  
 1.ความเสี่ยงด้านยาเสพติด อุบัติเหตุ อุบัติภัย  
 2.ปัญหานักเรียนไม่จบตามกำหนดเวลาเนื่องจากออกกลางคัน ติดศูนย์ ติด ร มส. 
 3.นักเรียนบางส่วนขาดแรงบันดาลใจและขาดเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนในการเรียน   
ด้านครูผู้สอน 
 1.ครูไม่จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 
 2.ครูไม่ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และจัดทำแผนการเรียนรู้ 
 3.ครูไม่ได้วัดผล ประเมินผลตามมาตรฐานตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 
 4.ครูและบุคลากรทางการศึกษาบางส่วนยังขาดจิตสำนึกในวิชาชีพ  
 5.ครูยังไม่ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
ด้านการบริหารจัดการ 
 1.การบริหารในแต่ละโรงเรียนยังมีเหลื่อมล้ำในด้านโอกาสและความเสมอภาค 
 2.โรงเรียนขนาดเล็กยังขาดครูผู้สอนที่ตรงกับวิชาเอก 
 3. สถานศึกษาบางแห่งยังไม่ให้ความสำคัญกับการใช้แผนปฏิบัติการประจำปีเป็นเครื่องมือในการบรหิารจัดการ 
 4.ข้อมูลสารสนเทศบางส่วนไม่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วน  
ด้านงบประมาณ 
 1.โรงเรียนขนาดเล็กมีงบประมาณไม่เพียงพอ 
 2.ผู้รับผิดชอบงานด้านงบประมาณขาดความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญโดยตรงในการปฏิบัติงาน 
 3.มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบด้านงบประมาณบ่อยครั้ง  
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
ด้านผู้เรียน 
 1.ควรสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณ ในรูปแบบที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ความสามารถด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับกิจกรรมการเข้าค่ายพัฒนาผู้เรียน 
 2.ควรจัดทำหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับท้องถิ่น และความเป็นมาตรฐานสากล ส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่กำหนด 

3. ควรจัดฝึกอบรมการออกแบบนวัตกรรมและกิจกรรมการเรียนการสอนและทบทวนความรู้ทุกๆปี  
 4. ควรจัดสื่อการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาขนาดเล็กท่ีขาดงบประมาณ 
 5. ควรส่งเสริมให้สถานศึกษามีการวางระบบการนิเทศ กำกับ ติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
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ด้านครูผู้สอน 
 1.ครูทุกคนควรได้รับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ  ด้านการออกแบบ              
การจัดการเรียนรู้และผลิตสื่อการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลและการสร้างวินัยทางการเงินการ                     
จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคนอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

2.ควรสนับสนุนหรือจัดการให้มีครูที่มีความเชี่ยวชาญทุกสาขาวิชา    
 3.ไม่ควรให้ครูผู้สอนต้องไปรับผิดชอบหรือปฏิบัติงานอื่นท่ีไม่ใช่การจัดการเรียนการสอนหรือจัด                  
ให้มีครูส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ไม่ใช่การจัดการเรียนการสอน 
 4.ควรสนับสนุนสถานศึกษาให้มีการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตในการเรียนการสอน 
 5.ควรสนับสนุนให้สถานศึกษาใช้อาคารฝึกงานและเครื่องมืออุปกรณ์ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในเชิงปฏิบัติ 
 6.ควรจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาฝีมือแรงงานในอนาคต 
 7.ควรมีวีดีทัศน์แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์หรืออ่ืนๆแจกให้สถานศึกษาตามตัวชี้วัด 
ด้านการบริหารจัดการ 
 1.ควรลดความเหลื่อมล้ำการบริหารในแต่ละโรงเรียนและเพ่ิมในด้านโอกาสและความเสมอภาค 
 2.ควรส่งเสริมให้โรงเรียนขนาดเล็กมีครูผู้สอนที่ตรงกับวิชาเอก 
 3.ควรส่งเสริมให้สถานศึกษาให้ความสำคัญกับการใช้แผนปฏิบัติการประจำปีเป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการ 
 4.ควรส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วน  
ด้านงบประมาณ 
 1.ควรจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนขนาดเล็กมีงบประมาณที่เพียงพอ 
 2.ควรพัฒนาผู้รับผิดชอบงานด้านงบประมาณให้มีความรู้ ทักษะความเชี่ยวชาญโดยตรงในการ
ปฏิบัติงาน 
 3.ควรสนับสนุนให้มีผู้รับผิดชอบด้านงบประมาณโดยเฉพาะ  
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