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“เราจะสืบสาน รักษา และตอยอด และครองแผนดินโดยธรรม 
เพ่ือประโยชนสุขแหงอาณาราษฎรตลอดไป”

พระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2562

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ      
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว
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พระบรมราโชบายในพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหวั

รัชกาลที่ 10 กับการพัฒนาการศึกษา

ง

การศึกษาตองมุงสรางพ้ืนฐานใหแกผูเรียน 4 ดาน

1.  มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมอืง 

 ความรู ความเขาใจตอชาติบานเมือง  

 ยดึมั่นในศาสนา  

 มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย  

 มีความเอื้ออาทรตอครอบครัวและชุมชนของตน

2.  มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม  

 รูจักแยกแยะส่ิงที่ผิด-ชอบ/ชั่ว-ดี

 ปฏิบติัแตส่ิงที่ชอบ ส่ิงที่ดีงาม  

 ปฏิเสธส่ิงที่ผิด ส่ิงที่ชั่ว  

 ชวยกันสรางคนดีใหแกบานเมือง

3.  มีงานทํา มีอาชีพ 

 การเล้ียงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝกฝนอบรมในสถานศึกษาตองมุงใหเด็ก       

และเยาวชนรักงาน สูงาน ทําจนงานสําเร็จ 

 การฝกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร ตองมีจุดมุงหมายใหผูเรียนทํางานเปน

และมีงานทําในที่สุด

 ตองสนับสนุนผูสําเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานทํา จนสามารถเล้ียงตัวเองและครอบครัว

4.  เปนพลเมืองดี 

 การเปนพลเมืองดีเปนหนาที่ของทุกคน  

 ครอบครัว สถานศึกษาและสถานประกอบการตองสงเสริมใหทุกคนมีโอกาสทําหนาที่เปน

พลเมืองดี

 การเปนพลเมืองดี คือ “เหน็อะไรที่จะทําเพ่ือบานเมืองไดก็ตองทํา” เชน งานอาสาสมัคร   

งานบําเพ็ญประโยชน งานสาธารณกุศล ใหทําดวยความมีน้ําใจ และความเอื้ออาทร



รายงานผลการดําเนนิงานประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 1

สวนที่ 1

บทนํา
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1. สภาพทั่วไป

          สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ที่ต้ัง ถนนสุขาภิบาล 14 

ตําบลแชะ  อําเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา  รหัสไปรษณีย 30250  หมายเลขโทรศัพท        

0-4444-5161, 0-4444-9021  โทรสาร 0-4444-5161 ตอ 801  Website  htt://Korat3.go.th 

มีพ้ืนที่ใหบริการ 4 อําเภอ ประกอบดวย อําเภอปกธงชัย อําเภอครบุรี อําเภอวังนํ้าเขียวและ

อําเภอเสงิสาง รายละเอียดดังน้ี

          ทิศเหนือ ติดตอกับ อําเภอสูงเนิน อําเภอเมืองนครราชสีมา อําเภอโชคชัย

ทิศใต ติดตอกับ จงัหวัดปราจีนบุรี และจงัหวัดสระแกว

ทิศตะวันออก ติดตอกับ จงัหวัดบุรีรัมย

ทิศตะวันตก ติดตอกับ อําเภอปากชอง
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อําเภอปกธงชัย 

          อําเภอปกธงชัย (Amphoe Pak Thong Chai) มีคําขวัญประจําอําเภอ คือ ลําพระเพลิง

น้ําใส ผาไหมเนื้องาม ขาวหลามนกออก ถั่วงอกวังหมี หมี่ตะคุ โดยมีการแบงเขตพื้นที่          

การปกครองออกเปน 16 ตําบล 215 หมูบาน ซ่ึงทองที่อําเภอปกธงชัยประกอบดวยองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 18 แหง ประกอบดวย 6 เทศบาล และ 12 องคการบริหารสวนตําบล พ้ืนที่ 

: 1,374.3 ตารางกิ โลเมตร ประชากร 90,428 คน ชาย 44,290 คน หญิ ง 46,138 คน                    

อําเภอปกธงชัยต้ังอยูทางทิศใตของจังหวัด หางจากอําเภอเมืองนครราชสีมา 32 กิโลเมตร ไปตาม

เสนทางหลวงหมายเลข 304 (โคราช-ปกธงชัย-กบินทรบุรี) มีอาณาเขตติดตอกับเขตการปกครอง

ขางเคียงดังตอไปนี้

• ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอสูงเนนิ และอําเภอเมืองนครราชสีมา 

• ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอโชคชัย และอําเภอครบุรี

• ทิศใต ติดตอกับอําเภอวงันํ้าเขียว 

• ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอปากชอง อําเภอวังน้ําเขียว และอําเภอสูงเนิน 

ประวัติความเปนมาของอําเภอปกธงชัย เดิมเปนเปนเมืองโบราณต้ังแตขอมเรืองอํานาจ ทั้งนี้

สันนิษฐานไดจากเขตอําเภอปกธงชัยมีซากปรักหักพังของปรางค หรือเทวาลัยหลายแหงที่เปน

ศิลปกรรม และสถาปตยกรรมที่ขอมนิยมสรางตามเมืองตางๆ ที่ตนปกครองอยูใหญบาง เล็กบาง

ตามความสําคัญของแตละเมือง ในสมัยกรุงศรีอยุธยาจากหลักฐานที่ปรากฏตามแผนที่ยุทธศาสตร

ไดปรากฏชื่อเมืองปกวาต้ังอยูใกลเมืองนครราชสีมา ความสําคัญคือเปนเมืองหนาดานทางทิศใต

ของเมืองนครราชสีมา เพื่อเปนกองระวังหนาคอยสอดแนมขาศึกและคอยปะทะขัดขวาง       

หนวงเหนี่ยวไมใหขาศึกยกทัพประชิดเมืองนครราชสีมาเร็วเกินไป เมืองปกในสมัยน้ีจึงถูกต้ังและ

เรียกวา “ดานจะโปะ” ในสมัยกรุงธนบุรี พ.ศ. 2321 เจาพระยานครราชสีมา (ปน) จึงกราบบังคม

ทูลสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี ขอพระราชทานพระบรมราชานญุาตต้ังดานจะโปะเปนเมือง เรียกวา 

“เมืองปก” (ยังไมมีคําวาธงชัย) ตอมาพ.ศ. 2451 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว   

ทรงปรับปรุงระเบียบราชการปกครองเปนแบบเทศาภิบาล เมืองปกธงชัยจึงถูกยุบลงเปนอําเภอ

ปกธงชัย ขึ้นกับมณฑลนครราชสีมา
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อาํเภอครบุรี 

          อําเภอครบุรี (Amphoe Khon Buri) มีคําขวัญประจําอําเภอ คือ  น้ําตกวังเตา เขาจอมทอง 

สองเข่ือนงามล้ํา ถํ้าวัวแดง ศิลาแลงปรางคครบุรี บารมีหลวงปูนิล โดยมีการแบงเขตพ้ืนที่      

การปกครองออกเปน 12 ตําบล 152 หมูบาน ซึ่งทองทีอ่ําเภอครบุรีประกอบดวยองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 15 แหง ประกอบดวย 5 เทศบาล และ 10 องคการบริหารสวนตําบล พื้นที่ :  

1,748 ตารางกิโลเมตร ประชากร 77,446 คน ชาย 38,510 คน หญิง 38,938 คน ความ

หนาแนน     44 คน/ตารางกิโลเมตร อําเภอครบุรีต้ังอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของจังหวัด 

หางจากอําเภอเมืองนครราชสีมา 58 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับเขตการปกครองขางเคียง

ดังตอไปนี้

• ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอปกธงชัย อําเภอโชคชัย และอําเภอหนองบุญมาก

• ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอเสิงสาง

• ทิศใต ติดตอกับอําเภอวฒันานคร อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว และอําเภอนาดี จังหวัด

ปราจีนบุรี

• ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอวังน้ําเขยีวและอําเภอปกธงชัย

ประวัติความเปนมาของอําเภอครบุรี เดิมมีฐานะเปนก่ิงอําเภอ อยูในเขตการปกครองของ    

อํา เภอกระโทก หรือ อํา เภอโชคชัยในปจจุบัน โดยได รับการยกฐานะเปนกิ่ งอํ า เภอ                  

ในปพุทธศักราช 2450 ซ่ึงขณะน้ันมีเขตการปกครอง รวม 3 ตําบล ไดแก ตําบลแชะ ตําบล  

จระเขหิน และตําบลสระตะเคียน เรียกวา "กิ่งอําเภอแชะ" เนื่องจากที่ต้ังของที่วาการอําเภอ     

อยูในเขตหมูบานแชะ ตําบลแชะ ตอมาในปพุทธศักราช 2482 ไดรับการยกฐานะขึ้นเปนอําเภอ 

และไดชื่อวา "อําเภอครบรีุ" โดยรวมพ้ืนที่กิ่งอําเภอแชะเดิม กับตําบลครบุรีที่แยกมาจากกิง่อําเภอ

สะแกราช เน่ืองจากกิ่งอําเภอสะแกราชถูกยุบใหไปรวมกับอําเภอปกธงชัย สําหรับคําวา "แชะ”  

เปนภาษาพื้นเมือง สวนภาษาไทยคือคําวา "แฉะ" ซ่ึงแปลวา เปยก หรือชุมนํ้าอยูเสมอ จากการ

บอกเลาของผูสูงอายุในหมูบานตางๆ ไดรับการบอกเลาวาการที่ไดชื่อวา "บานแชะ" นั้นมาจาก

สภาพของหมูบานซ่ึงเปนที่ตํ่าและมีโคลนตมอยูทั่วไป ชาวบานจึงเรียกวา "บานแชะ" คําวา      

"ครบุรี" กรอนมาจากคําวา สาครบุรี ซึ่งแปลวา เมืองตนน้ํา หรือเมืองสายน้ํา เพราะมีแควน้ํา 

นอยใหญหลายสาย จึงเรียกวา "เมืองสาครบุรี" ตอมาคําวา "สา" กลอนหายไปเหลือเพียงคําวา 

"ครบุรี" มาตราบจนทุกวันน้ี
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อาํเภอวังนําเขียว

          อําเภอวังน้ําเขียว  (Amphoe Wang Nam Khiao) มีคําขวัญประจําอําเภอ คือ เมืองหนาว 

ภูเขามากมาย น้ําตกหลากหลาย ผลไมนานาพันธุ แดนสวรรคเมืองในหมอก โดยมีการแบงเขต

พ้ืนท่ีการปกครองออกเปน 5 ตําบล 83 หมูบาน ซึ่งทองที่อําเภอวังน้ําเขียวประกอบดวยองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 6 แหง ประกอบดวย 1 เทศบาล และ 5 องคการบริหารสวนตําบล พ้ืนที่ : 

1,129.996 ตารางกิโลเมตร ประชากร 39,727 คน ชาย 19,683 คน หญิง 19,854 คน อําเภอ 

วังนํ้าเขียวต้ังอยูทางทิศใตของจังหวัด หางจากอําเภอเมืองนครราชสีมา 70 กิโลเมตร มีอาณาเขต

ติดตอกับเขตการปกครองขางเคียงดังตอไปน้ี

• ทิศเหนือ  ติดตอกับอําเภอสูงเนินและอําเภอปกธงชัย

• ทิศตะวันออก  ติดตอกบัอาํเภอครบุรี

• ทิศใต  ติดตอกับอําเภอนาดีและอําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

• ทิศตะวันตก  ติดตอกับอําเภอปากชอง

ประวัติความเปนมาของอําเภอวังนํ้าเขียว ชื่อ “วังนํ้าเขียว” นั้น ไดมาจากสภาพภูมิประเทศ 

เน่ืองจากพ้ืนที่ในแถบนี้มีวังน้ําที่ใสงดงามเปนธรรมชาติ นํ้าน้ันใสจนมองเห็นเงาสะทอนสีเขียว

ของตนไม จึงเรียกพ้ืนที่นี้วา “วังนํ้าเขียว” ซ่ึงเดิมมีฐานะเปนกิ่งอําเภอ อยูในเขตการปกครองของ

อําเภอปกธงชัย ตอมาเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2535 ไดมีการยกพื้นที่ตําบลวังน้ําเขียว ตําบล 

วังหมี ตําบลอุดมทรัพย และตําบลระเริง แยกออกจากอําเภอปกธงชัย มาต้ังเปนกิ่งอําเภอ                      

วังน้ําเขียวและเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2535 ต้ังตําบลไทยสามัคคี แยกออกจากตําบล                  

วังน้ําเขียว ซ่ึงเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2536 ไดมีการจัดต้ังสุขาภิบาลศาลเจาพอ ในพ้ืนที่

บางสวนของตําบลวังน้ําเขียวและบางสวนตําบลไทยสามัคคี กระทั่งวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2539 

จึงยกฐานะเปนอําเภอวังน้ําเขียว
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อาํเภอเสิงสาง 

          อําเภอเสิงสาง  (Amphoe Soeng Sang) มีคําขวัญประจําอําเภอ คือ เข่ือนลําปลายมาศ 

เที่ยวหาดชมตะวัน ถิ่นมันหมอนไหม ผลไมพืชผัก ตะเคียนยักษทับลาน นมัสการหลวงปูสอน   

โดยมีการแบงเขตพ้ืนที่การปกครองออกเปน 6 ตําบล 84 หมูบาน ซ่ึงทองที่อําเภอเสิงสาง

ประกอบดวยองค กรปกครองส วนท อง ถ่ิน  8  แห ง  ประกอบด วย  2 เทศบาล และ                     

6 องคการบริหารสวนตําบล พื้นที่ : 1,194 ตารางกิโลเมตร ประชากร 54,510 คน ชาย    

27,420 คน หญิง 27,090 คน อําเภอเสิงสางต้ังอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของจังหวัด หางจาก

อําเภอเมืองนครราชสีมา 90 กโิลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับเขตการปกครองขางเคยีงดังตอไปนี้

• ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอหนองบญุมาก และอําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย

• ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอโนนสุวรรณ อําเภอปะคํา และอําเภอโนนดินแดง 

จังหวัดบุรีรมัย

• ทิศใต ติดตอกับอําเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย  และอําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว

• ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอครบุรี

ประวัติความเปนมาของอําเภอเสิงสาง คําวาเสิงสาง หมายความวา “ใกลรุง” หรือ “รุงอรุณ” 

เปนตํานานพื้นบานของชาวอีสาน ทาวปาจิตเจาเมืองกัมพูชาไดออกติดตามหานางอรพิมพ        

ที่เมืองพิมาย เมื่อไดพบกันแลวจึงพากันเดินทางกลับ แตมีเหตุตองพลัดหลงกันและไดมาพบกัน

อีกคร้ังที่หมูบานแหงหน่ึง ตอนพระอาทิตยกําลังจะข้ึนจึงเรียกหมูบานนั้นวา "บานเสิงสาง"      

ซ่ึงตอมาไดนํามาต้ังเปนชื่ออําเภอการต้ังชื่ออําเภอ เดิมอําเภอเสิงสาง เปนสวนหนึ่งของอําเภอครบุรี 

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2519 แยกพื้นที่ตําบลสระตะเคียน อําเภอครบุรี มาต้ังเปน กิ่งอําเภอเสิงสาง 

ขึ้นกับอําเภอครบุรี และเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2522 จึงยกฐานะเปนอําเภอเสิงสาง
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2. อํานาจหนาที่

          สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มีอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ใหสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามีอํานาจหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ อํานาจหนาที่ ดังนี้

          1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให

สอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ

ความตองการของทองถ่ิน

          2. วิเคราะหการจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา  และหนวยงาน        

ในเขตพ้ืนที่การศึกษา และแจงจดัสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ และกํากับ 

ตรวจสอบ ติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว

          3. ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา

          4. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

รวมทั้งหนวยงานที่จัดการศกึษานอกระบบ การศึกษาตามอธัยาศัยในเขตพ้ืนที่การศึกษา

          5. ศึกษา วเิคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา

          6. ประสานการระดมทรัพยากรดานตางๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือสงเสริม  

สนับสนุน การจัดและการพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

          7. จัดระบบประกนัคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศกึษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา

          8. ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น รวมทั้งบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ

สถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา

          9. ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัย และการพัฒนาการศึกษา               

ในเขตพ้ืนที่การศึกษา

          10. ประสานสงเสริมการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ คณะกรรมการ และ

คณะทํางานดานการศึกษา

           11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกร หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

          12. ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่มิไดระบุใหเปนหนาที่

ของผูใดโดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย

          สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เปนหนวยงานที่มีความสําคัญยิ่ง ในการกํากับ

ดูแล และสนับสนุน สงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ                    

โดยเปาหมายหลักอยูที่การใหบริการทางการศึกษาประชากรวัยเรียน  ในระดับการศึกษา                  

ขั้นพ้ืนฐานอยางทั่วถึง มีคุณภาพ และไมเก็บคาใชจาย ซ่ึงเปนไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ             

แหงราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
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3. โครงสรางการบริหาร

          โครงสรางของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  แบงเปน 

9 กลุม และ 1 หนวย  ดังน้ี

1. กลุมอํานวยการ

2. กลุมบริหารงานบุคคล

3. กลุมนโยบายและแผน

4. กลุมสงเสริมการจัดการศกึษา

5. กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

6. กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย

7. กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

8. กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

9. กลุมกฎหมายและคดี

10. หนวยตรวจสอบภายใน          
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1) กลุมอํานวยการ ของสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เปนงานที่เกี่ยวของกับการจัดระบบ

บริหารองคการ การประสานงานและใหบริการ สนับสนุน สงเสริม ใหกลุมภารกิจและงานตาง ๆ 

ในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการและดําเนินงานตามบทบาท ภารกิจ 

อํานาจหนาที่ไดอยางเรียบรอยมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลบนพ้ืนฐานของความถูกตองและ

โปรงใส ตลอดจนสนับสนุนและใหบริการขอมูลขาวสาร สื่ออุปกรณ ทางการศึกษาและทรัพยากร

ที่ใชในการจัดการศึกษาแกสถานศึกษา เพื่อใหสถานศึกษาบริหารจัดการ ไดอยางสะดวก คลองตัว

มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 

              (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณของสํานักงานเขต 

(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการ

(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ ส่ิงแวดลอม และยานพาหนะ

(ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพฒันาองคกรสํานักงานเขต

(จ) ประชาสัมพันธ เผยแพรกิจการและผลงานของสํานักงานเขต และสวนราชการในสังกัด

(ฉ) เผยแพรและใหบริการขอมูลขาวสาร

(ช) ประสานการดําเนินงานระหวางหนวยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา

(ซ) ประสานงานที่เกี่ยวกับการสรรหากรรมการและอนุกรรมการในระดับตาง ๆ

(ณ) ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของกับกิจการภายในของสํานักงานเขตที่มิใชงานของ  

สวนราชการใดโดยเฉพาะ

(ญ) สงเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพในสํานักงานเขต สถานศึกษาและ                          

หนวยงานทางการศึกษา

 2) กลุ มบริหารงานบุคคล เปนการบ ริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา                 

เนนมาตรการจูงใจใหขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของ

หนวยงานโดยยึดหลักการกระจายอํานาจ  ระบบคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให                     

การบริหารจัดการมีความคลองตัวเกิดความอิสระในการปฏิบัติงานภายใตกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ               

ผูปฏิบัติได รับการพัฒนา มีความรู ความสามารถ มีขวัญกําลังใจ นําไปสูการบริการครูและ             

บุคลากรทางการศึกษา ตามหลักการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ ซึ่งจะสงผลตอคุณภาพของผูเรียน 

โดยมีอํานาจหนาที่  ดังน้ี

(ก) วางแผนอัตรากําลัง กําหนดตําแหนงและวิทยฐานะ

(ข) สรรหา บรรจุ แตงต้ัง ยาย โอน และการออกจากราชการของขาราชการครูและ                          

บุคลากรทางการศึกษา

(ค) ดําเนินงานบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

(ง) พัฒนาบุคลากร สงเสริม ยกยอง เชิดชูเกียรติ และพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและ                        

จรรยาบรรณ
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(จ) ดําเนนิงานวินัย อุทธรณ รองทุกข และการดําเนนิคดีของรัฐ

(ฉ) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษา

(ช) จัดทํามาตรฐาน คุณภาพงาน กําหนดภาระงานขั้นตํ่าและเกณฑการประเมินผล

งานสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขต

(ซ) ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทํารายงานประจําป ที่เกี่ยวกับ          

การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหนวยงานการศึกษา          

เพ่ือเสนอคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลเขตพ้ืนที่การศึกษา และคณะกรรมการบริหารงาน

บุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3) กลุมนโยบายและแผน เปนหนวยงานที่สงเสริมสนับสนุนและประสานงาน                

ในเชิงนโยบายใหสถานศึกษาจัดการศึกษาเปนไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติมุงเนน

ผลสัมฤทธ์ิของงานตามยุทธศาสตรเปนสําคัญ (Strategic Result Based Management : SRBM) 

ใชระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร (SPBB) โดยเนนความโปรงใส ทันสมัย 

ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยึดหลักการมีสวนรวม 

(Participation) การบริหารที่สนับสนุนที่ใชโรงเรียนเปนฐาน (School – Based Management)  

โดยมีกระบวนการวางแผน การดําเนินการตามแผน การกํากับติดตามผลอยางเปนระบบ                   

โดยมีอํานาจหนาที่ ดังนี้

(ก) จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐาน

การศึกษาแผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และความตองการของทองถ่ิน

(ข) วิ เคราะหการจัด ต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และ                    

แจงการจัดสรรงบประมาณ

(ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใชจายงบประมาณและผลการ

ปฏิบัติตามนโยบายและแผน

(ง) ดําเนนิการเกี่ยวกับการจัดต้ัง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

(จ) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา
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4) กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา เปนงานที่สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษา           

ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา สามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเนน               

การบูรณาการ การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยไปสูการศึกษา

ตลอดชพี นําแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินไปใชประกอบการเรียนการสอน สงเสริมสุขภาพกาย 

สุขภาพจิตใหสมบูรณจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ และกองทุนเพ่ือการศึกษา ที่จะเปนการชวยเหลือ

ผูเรียนปกติ ดอยโอกาส พิการ และมีความสามารถพิเศษ อีกทั้งสงเสริมใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน  

สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเอกชน รวมจัดการศึกษา

ที่สงผลตอคุณภาพชีวิตของผูเรียน โดยมีอํานาจหนาที่ ดังนี้

(ก) สงเสริมการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษา  

นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศยั

(ข) สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องคกร                          

ชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น

(ค) ประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสามารถจัดการศึกษา

สอดคลอง กับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา

(ง) สงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผูพิการ ผูดอยโอกาสและผูมีความสามารถพิเศษ

(จ) สงเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด 

เนตรนารี ผูบําเพ็ญประโยชน นกัศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษสิทธิเด็ก

และเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น

(ฉ) สงเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา

(ช) สงเสริมงานกจิกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

(ซ) ประสานการปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพติด และสงเสริมปองกันแกไข                          

และคุมครองความประพฤตินักเรียนและนกัศึกษา รวมทั้งระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

(ณ) ดําเนนิงานวิเทศสัมพันธ

(ญ) ประสาน สงเสริมการศึกษากับศาสนาและการวัฒนธรรม

(ฎ) สงเสริมแหลงการเรียนรู ส่ิงแวดลอมทางการศึกษาและภูมิปญญาทองถ่ิน

(ฏ) ประสานและสงเสริมสถานศกึษาใหมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งของชุมชน
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5) กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เปนกลุมงานดําเนินการ

เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห วิจัย ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาระบบ

การบริหารและการจัดการศกึษา เพื่อใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการเรียน     

การสอนไดอยางมีคุณภาพ ไดมาตรฐานเทาเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเปนฐานสงผลใหผูเรียน         

ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคและเปาหมายของ

การศึกษา โดยมีอํานาจหนาที่  คือ

(ก) ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตร                          

การศึกษาระดับกอนประถมศึกษา และหลักสูตรการศกึษาพเิศษ

(ข) ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู    

ของผูเรียน

(ค) วิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและ       

การประเมินผลการศึกษา

 (ง) วิจัย พัฒนา สงเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา

รวมทั้งประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

(จ) นเิทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา

(ฉ) ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนา สงเสริมและพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี                          

ทางการศกึษา 

(ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ                          

การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศกึษา

6) กลุมบรหิารงานการเงินและสินทรพัย โดยมอีํานาจหนาที่ คือ

(ก) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน

(ข) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี

(ค) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ

(ง) ดําเนนิงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบริหารสินทรัพย

(จ) ใหคําปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี       

งานพัสดุ และงานบริหารสนิทรัพย
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7) กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีอํานาจ

หนาที่ ดังตอไปนี้

(ก) ศกึษา วิเคราะห ดําเนนิการ และสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกล

(ข) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ

จัดการศึกษา

(ค) ดําเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา

(ง) ดําเนินการวิเคราะห และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร

(จ) สงเสริม สนบัสนุน และดําเนนิงานบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศ

(ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือ

ที่ไดรับมอบหมาย

8) กลุมพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษา มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้

(ก) ดําเนินงานฝกอบรมการพฒันากอนแตงต้ัง

(ข) ดําเนินงานฝกอบรมพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน

(ค) ดําเนินงานพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนไปตาม

มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ

(ง) ปฏิบัติงานสงเสริม สนับสนุน และยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศกึษา

(จ) ดําเนนิการเกี่ยวกับการลาศึกษาตอ ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ

หรือตางประเทศ

(ฉ) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และเสริมสรางระบบเครือขายการพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศกึษา

(ช) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยอ่ืนที่เก่ียวของ หรือที่

ไดรับมอบหมาย
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           9) กลุมกฎหมายและคดี  เปนหนวยงานที่ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผูอํานวยการสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา โดยมีอํานาจหนาที่ ดังนี้

(ก) สงเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย

(ข) ดําเนินการสบืสวนเกี่ยวกบัเร่ืองรองเรียน

(ค) ดําเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย

(ง) ดําเนนิการเกี่ยวกับการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ

(จ) ดําเนนิการเกี่ยวกับการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข

(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมดิของเจาหนาที่

(ช) ดําเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพง คดีอาญา และคดีอื่น ๆ ของรัฐ

(ซ) การปองกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ

(ฌ) ดําเนินการศึกษา วิเคราะห วิจัย จัดทําขอมูลและติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนา

งานกฎหมายและงานคดีของรัฐ

(ญ) การปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย

           10) หนวยตรวจสอบภายใน  เปนหนวยงานควบคุมภายในของสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายที่กําหนดไว เปนเคร่ืองมือของ

ผูบริหาร ในการสงสัญญาณเตือนความเส่ียงที่ทําใหหนวยงานปฏิบัติไมบรรลุเปาหมาย                   

การตรวจสอบภายในที่เพียงพอมีการสอบทานที่ดี  สามารถที่จะทําใหการใชทรัพยสินของ         

ทางราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ประหยัดและโปรงใส โดยมีอํานาจหนาที่  ดังนี้

(ก) ประเมินระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเส่ียง

(ข) ตรวจสอบดานการใหความเชื่อมั่นและการให คําปรึกษาตามประเภท               

การตรวจสอบทางการบัญชี การปฏิบัติตามระเบียบ การปฏิบัติงาน การดําเนินงาน สารสนเทศ 

การบริการและการสอบพิเศษ                    

(ค ) บริหารการตรวจสอบ จัดแผนการตรวจสอบภายในประกันคุณภาพ               

งานตรวจสอบภายใน
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แผนภูมิโครงสรางการบริหารงาน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล 

และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

โครงสรางการบริหารงาน

สพป.นครราชสีมา เขต 3

หนวยตรวจสอบภายใน

กลุมกฎหมายและคดี สถานศึกษา

กลุมนโยบาย

และแผน

กลุมบริหารงาน

บุคคล

คณะกรรมการ

สถานศึกษา

กลุมบริหารงาน

การเงินและสินทรัพย

กลุมสงเสริมการ

จัดการศึกษา

กลุมพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

 

กลุมนิเทศ ตดิตาม และ

ประเมินผลการจัดการศึกษา

 

กลุม

อาํนวยการ
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คณะผูบริหารสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

นายกิตติพงศ  โดงพิมาย

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

โทรศพัท 09 0240 9860

นายปรีชา  กําพุฒกลาง

รอง ผอ.สพป. นครราชสีมา เขต 3

โทรศพัท 08 1878 6114

นายสรุิยนต  กัลยาณี

รอง ผอ.สพป. นครราชสีมา เขต 3

โทรศพัท 06 1028 3413

นายศราวุธ  พิมละมาศ

รอง ผอ.สพป. นครราชสีมา เขต 3

โทรศพัท 09 5605 9392
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ผูอํานวยการกลุมภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

นางบัญชา  ศรีปญญาวุฒิ

ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน

โทรศัพท 08 1062 3433

นายธนู  ฤทธิกุล

ผูอํานวยการกลุมนเิทศ ติดตาม 

และประเมินผลการจัดการศึกษา

โทรศัพท 08 1977 7275

นางพสิมัย  คําสาริรักษ

ผูอํานวยการกลุมสงเสริม

การจัดการศึกษา

โทรศัพท 09 4261 5335

นายธานินทร  ศิรกํิาเนิด

ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ

โทรศัพท 08 5856 5728

นางขวัญเรือน  รุงตาล

ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน

โทรศัพท 08 1877 5442

นายธีรนัย  อิ่มพรมราช

ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการกลุม

กฎหมายและคดี

โทรศัพท 08 6248 6814

นางรัตดา  คณูมา
ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการกลุม

บริหารงานบุคคล

โทรศัพท 08 2945 7689

นางศลิษา  ศิริกําเนิด
ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการกลุมสงเสริม

การศึกษาทางไกล เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร

โทรศัพท 08 8594 0801

นางเกดสุชา  ทองนอย
ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการกลุม

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

โทรศัพท 08 1878 5033 

นางประทุมทิพย  พรหมคุณ
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงิน

และสนิทรัพย

โทรศัพท 06 2946 5326
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ประธานกลุมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา

นายนุศิษย พรชีวโชติ

ผูอํานวยการโรงเรียน           

ชุมชนบานเสิงสาง

โทรศัพท 08 1999 2591

เสิงสาง

นายสมหมาย แสนลือชา

ผูอํานวยการโรงเรียน         

บานเฉลียง (คุรุราษฎรบํารุง)

โทรศัพท 08 9947 3831

ถํ้าวัวแดง

นางสาวละเอียด แซคู

ผูอํานวยการโรงเรียน       

บานหนองหินโคน

โทรศัพท 08 9845 5015

พระยาตะแบก

นายถนัด บันลือ

ผูอํานวยการโรงเรียน           

บานคลองยาง (มูลบนอุปถัมภ) 

โทรศัพท 08 6259 7629

ลํามูลบน

นายปรีดา โชติธรรมวาทิน

ผูอํานวยการโรงเรียน            

บานโนนสมบูรณ

โทรศัพท 08 1976 3357

ชมตะวัน

นายเมธี  ณนภัทรเมธี

ผูอํานวยการโรงเรียน         

ธงชัยเหนือวิทยา (โคกศิลา)

โทรศัพท 08 1879 8850

สมเด็จพระธีรญาณมณุี

จสอ.ณรงค  รัตนกุล

ผูอํานวยการโรงเรียน 

บานเมืองปกสามัคคี

โทรศัพท 08 1889 5599

เมืองปกไหมงาม

นายภิรมย  เข็มพุดซา

ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองแฟบ

(วุฒิรัฐประชาสรรค)

โทรศัพท 09 3359 3882

เบญจมิตรธงชัย

นายนิยม  สมบัติ

ผูอํานวยการโรงเรียน          

หนองนกเขียนสามัคคี

โทรศัพท 08 9585 7878

ลําพระเพลิง

นายสุรชัย  แพงเพ็ง

ผูอํานวยการโรงเรียน                         

เจียรวนนทอุทิศ 2

โทรศัพท 09 0279 4623

วังคีรี

นายอนุลักษณ  เผยกลาง

ผูอํานวยการโรงเรียน               

บานบุตะโก

โทรศัพท 08 6252 2647

วังน้ําเขียวสามัคคี

นายดาวเรือง เรืองรัตนโชติ

ผูอํานวยการโรงเรียนบานแชะ

โทรศัพท 09 3242 5276

นครธรรม
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4. ขอมูลพ้ืนฐาน

จํานวนบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ทมีา :  กลุ่มบริหารงานบคุคล  (วนัที 10 มีนาคม 2563)

บคุลากร

เพศ ระดับการศึกษา

ชาย หญิง รวม

ต่ํากวา

ปริญญา

ตรี

ปริญญา

ตรี

ปริญญา

โท

ปริญญา

เอก
รวม

l ขาราชการครู

ผอ.สพท. 1 1 1 1

รอง ผอ.สพท. 3 3 3 3

l บุคลการทางการศึกษา

กลุมอาํนวยการ 3 3 6 1 2 3 6

กลุมนโยบายและแผน 4 4 3 1 4

กลุมบริหารงานบุคคล 7 7 2 5 7

กลุมสงเสริมการจัดการศกึษา 8 8 2 6 8

กลุมบริหารงานการเงินฯ  4 4  2 2  4

กลุมนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลฯ
3 11 14 1 13 14

กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ  1 1   1  1

กลุมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาฯ
 1 1   1  1

กลุมกฎหมายและคดี 1 1 1 1

หนวยตรวจสอบภายใน 1 1 1 1

l ลูกจาง

ลูกจางประจํา

 - พนักงานพิมพดีด 1 1 1 1

 - ชางครุภัณฑไม 3 3 2 1 3

 - พนักงานบริการ 1 3 4 2 2 4

 - พนักงานธุรการ  

 - ลูกจางชั่วคราว 1 4 5 1 4 5

รวมท้ังสิ้น 16 48 64 6 20 37 1 64
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ประเภท จาํนวนนักเรียน จํานวนสถานศึกษา

  ขนาดเล็ก 120 คน ลงมา 92

  ขนาดกลาง 121-600 คน 86

  ขนาดใหญ 600-1,500 คน 5

  ขนาดใหญพิเศษ 1,500 คน ขึ้นไป  -

รวมท้ังสิ้น 183

จํานวนสถานศึกษาในสงักัด  จําแนกตามขนาด

ระดับช้ัน
จํานวนนักเรียน จํานวน

หองเรียนชาย หญิง รวม

อนุบาล 1 428 355 783 75

อนุบาล 2 1,395 1,314 2,709 197

อนุบาล 3 1,455 1,371 2,826 197

รวมระดับกอนประถมศึกษา 3,278 3,040 6,318 469

ประถมศึกษา 1 1,659 1,587 3,246 203

ประถมศึกษา 2 1,731 1,608 3,339 205

ประถมศึกษา 3 1,592 1,372 2,964 199

ประถมศึกษา 4 1,592 1,499 3,091 199

ประถมศึกษา 5 1,712 1,536 3,248 201

ประถมศึกษา 6 1,680 1,573 3,253 204

รวมระดับประถม 9,966 9,175 19,141 1,211

มัธยมศึกษาปที่ 1 880 631 1,511 70

มัธยมศึกษาปที่ 2 763 600 1,363 71

มัธยมศึกษาปที่ 3 728 625 1,353 70

รวมระดับมัธยมตน 2,371 1,856 4,227 211

มัธยมศึกษาปที่ 4 25 30 55 4

มัธยมศึกษาปที่ 5 23 45 68 4

มัธยมศึกษาปที่ 6 19 26 45 4

รวมระดับมัธยมปลาย 67 101 168 12

รวมท้ังสิ้น 15,682 14,172 29,854 1,903

จํานวนนักเรียน และจํานวนหองเรียนในสถานศกึษาของรัฐ

ที่มา : รายการขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา (10  มิถุนายน 2562)

ที่มา : รายการขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา (10  มิถุนายน 2562)
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รายชื่อโรงเรียนในฝน 

ที่ ชื่อโรงเรียน ตําบล อําเภอ ระดบั ผูบริหาร

1 บานบไุผ ไทยสามัคคี วังน้ําเขยีว ขยายโอกาส นายวีระเดช  เดชะคําภู

2 บานโนนสมบูรณ โนนสมบูรณ เสิงสาง ประถมศึกษา นายปรีดา  โชติธรรมวาทิน

3 บานระเริง ระเริง วังน้ําเขยีว ขยายโอกาส นายสินประเสริฐ เวหา

4 บานกดุโบสถ กุดโบสถ เสิงสาง ขยายโอกาส  นายสุนนัท  จงใจกลาง

5 ปกธงชยัชุณหะวัณวิทยาคาร เมืองปก ปกธงชัย ขยายโอกาส นายเฉลิมยศ  พุทธา

6 วัดพรหมราช ตูม ปกธงชัย ขยายโอกาส นายสมบรูณ อุตรา

7 บานเฉลียง (ครุุราษฎรบํารงุ) เฉลียง ครบุรี ประถมศึกษา นายสมหมาย แสนลือชา

8 บานแชะ แชะ ครบุรี ขยายโอกาส นายดาวเรือง เรืองรัตนโชติ



รายงานผลการดําเนนิงานประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 22

รายชื่อโรงเรียนประชารัฐ รุนที่ 1

ที่ ช่ือโรงเรียน ตําบล อําเภอ เปดสอน ชื่อผูบริหาร

1 ชุมชนบานเสิงสาง เสิงสาง เสิงสาง อ.1 - ม.3 นายนศิุษย พรชีวโชติ

2 บานราษฎรพฒันา บานราษฎร เสิงสาง อ.2 - ม.3 นายจารุพันธ สุกอง

3 บานหนองตะเข-หนองตูม สุขไพบูลย เสิงสาง อ.2 - ม.3 นายถาวร  อินทรสร

4 บานสันติสุข สระตะเคียน เสิงสาง อ.2 - ม.3 นายอรชุน   อทุัยวรรณ

5 ชุมชนบานนารากอรพิมพ อรพิมพ ครบุรี อ.1 - ม.3 นายไพทูรย อักษรครบุรี

6 บานหนองตะแบก ตะแบกบาน ครบุรี อ.1 - ม.3 นายกานตเลิศ  กอนหนิ

7 ชุมชนจระเขหิน(สังฆคุรุประชาฯ) จระเขหิน ครบรุี อ.2 - ป.6 นายไกรวัลย  นคราวนากุล

8 บานโคกกระชายโนนกุม โคกกระชาย ครบุรี อ.1 - ม.3 นายพันธศักด์ิ  มีพวงพินธ

9 บานซับกานเหลือง ครบุรีใต ครบุรี อ.1 - ม.3 นายบุญลือ  เพช็รดอน

10 บานลําเพียก ลําเพียก ครบุรี อ.2 - ม.3 - วาง -

11 บานบุตาโฮ-โนนกลาง บานใหม ครบุรี อ.2 - ป.6 นายไมตร ี จันทองเดช

12 บานหนองหนิโคน สระวานพระยา ครบุรี อ.1 - ป.6 น.ส.ละเอียด  แซคู

13 บานไชยวาล ครบุรี ครบุรี อ.1 - ป.6 น.ส.ศิริวรรณ  รักษาสระนอย

14 บานบุมะคา(ชาวไรสามัคคี) มาบตะโกเอน ครบรุี อ.2 - ป.6 นายธนพล นวลมะณีย

15 สะแกราชวทิยาคม สะแกราช ปกธงชัย อ.1 - ม.3 นางอุทมุพร  เคลือบคนโท

16 บานปลายดาบ สุขเกษม ปกธงชัย อ.1 - ม.3 นายคมสัณห  คําพิทักษ

17 ชุมชนบานตะขบ ตะขบ ปกธงชัย อ.1 - ม.3 นายไพศาล จติพิทักษกูล

18 บานลํานางแกว ลํานางแกว ปกธงชัย อ.2 - ม.3 นางสาวธรชญา ไพพา

19 ธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา) ธงชัยเหนือ ปกธงชัย อ.2 - ม.3  นายเมธี  ณนภัทรเมธี

20 มวงแกววิทยาคาร งิ้ว ปกธงชัย อ.2 - ม.3 นายวรรณภพ  ชิดเมืองปก

21 หนองนกเขียนสามัคคี ภูหลวง ปกธงชัย อ.2 - ม.3 นายนิยม  สมบัติ

22 วัดใหมสําโรง สําโรง ปกธงชัย อ.2 - ม.3 นายศึกษา  ลาจังหรีด

23 บานโคกเกษม (สหรัฐ-ราษฎรสามคัคี) โคกไทย ปกธงชยั อ.2 - ม.3 นายเดชดวง  ลึกอะหร่ํา

24 จตุคามวิทยาคม ดอน ปกธงชัย อ.2 - ป.6 นายถนัด  ธเรศพฤฒิกจิ

25 อาจวิทยาคาร ตะคุ ปกธงชัย อ.1 - ป.6 นายไสว  ผางสระนอย

26 วัดหลุมขาว เกษมทรัพย ปกธงชัย อ.2 - ม.3 นายพรีวิชญ  จิตชู

27 รักเมืองไทย1 (มูลนธิิเตชะไพบูลย) บอปลาทอง ปกธงชัย อ.2 - ป.6 น.ส.จติญานุธพิรรณ พัฒนธรรมวริน

28 บานโนนเหล่ือม อุดมทรัพย วังน้ําเขียว อ.2 - ม.3 นายประทีป  ลักษณะพรมราช

29 บานศาลเจาพอ วังน้ําเขียว วังน้ําเขียว อ.1 - ม.3 นางลภาภัทร  พลสิทธิ์

30 เจียรวนนทอุทศิ 2 วังคีรี วังน้ําเขียว อ.2 - ม.6 นายสุรชัย  แพงเพ็ง



รายงานผลการดําเนนิงานประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 23

รายชื่อโรงเรียนประชารัฐ รุนที่ 2

ที่ ช่ือโรงเรียน ตําบล อําเภอ เปดสอน ชื่อผูบริหาร

1 บานเฉลียง (คุรรุาษฎรบาํรุง) เฉลียง ครบุรี อ.2 – ป.6 นายสมหมาย แสนลือชา

2 บานโนนสมบูรณ โนนสมบรูณ เสิงสาง อ.2 – ป.6 นายปรีดา  โชติธรรมวาทิน

3 บานบุหวาสามัคคี สระวานพระยา ครบุรี อ.1 – ม.3 นางจิตรลดา   ซิวดอน

4 สกัดนาควิทยา สุขไพบูลย เสิงสาง อ.1 – ป.6 น.ส.ธนวรรณ  ไวบรรเทา

5 บานสุขัง (ราษฎรสามัคคี) ตะคุ ปกธงชัย อ.1 – ม.3 นายนภัสดล  ลิมปเจริญ

6 บานคลองสาริกา ตะขบ ปกธงชัย อ.2 – ป.6 นายเตวัฒน  ปรึกกระโทก

7 บานหนองแคทราย ลําเพียก ครบุรี อ.2 – ม.3 นายขวัญชัย  เรืองกระโทก

8 บานยางกระทงุ ตะขบ ปกธงชัย อ.1 – ป.6 นางประไพรัตน  ลีสีคํา

9 วัดพรหมราช ตูม ปกธงชัย อ.1 – ม.3 นายสมบูรณ   อุตรา

10 บานเกาปอแดง สะแกราช ปกธงชัย อ.2 – ป.6 นายสุทธิชัย  เครือบคนโท

11 วัดโพนทราย สําโรง สะแกราช อ.2 – ป.6 นายพัฒนวงษ  พฒุนอก

12 บานบุตะโก วังน้ําเขียว วังน้ําเขียว อ.2 – ม.3 นายอนุลักษณ  เผยกลาง

13 ดานอุดมวิทยา อุดมทรัพย วังน้ําเขียว อ.2 – ม.3 นางสาวดวง  โชติสุภาพ

14 บานบะใหญ อุดมทรัพย วังน้ําเขียว อ.2 – ม.3 นายอารีย  จันทรชัย

รายชื่อโรงเรียนประชารัฐ รุนที่ 3

ที่ ช่ือโรงเรียน ตําบล อําเภอ เปดสอน ชื่อผูบริหาร

1 บานพันธสงวน ธงชัยเหนือ ปกธงชัย อ.2 – ป.6 นางอุษณิษา ภาสกานนท

2 วัดหงษ นกออก ปกธงชัย อ.1 – ม.3 นายวินัย กลขุนทด

3 บานคลองเตย สะแกราช ปกธงชัย อ.2 – ป.6   - วาง -
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รายชือโรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนแม่เหล็ก)

ที่ ช่ือโรงเรียน ตําบล อําเภอ รุนที่ ชื่อผูบริหาร

1 หนองนกเขียนสามคัคี ภูหลวง ปกธงชัย 1 นายนิยม  สมบัติ

2 จตุคามวิทยาคม บานดอน ปกธงชัย 1 นายถนัด  ธเรศพฤฒิกิจ

3 บานหนองแคทราย ลําเพียก ครบุรี 2 นายขวญัชัย  เรืองกระโทก

4 วัดใหมสําโรง สําโรง ปกธงชัย 2 นายศึกษา ลาจังหรีด

5 วัดพรหมราช ตูม ปกธงชัย 2 นายสมบรูณ อุตรา

6 บานซับกานเหลือง ครบุรีใต ครบุรี 2 นายบุญลือ เพช็รดอน
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โรงเรียนคุณภาพประจาํตําบล (1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)

ท่ี ช่ือโรงเรียน ตําบล อําเภอ เปดสอน ช่ือผูบริหาร

1 บานบุหวาสามัคคี สระวานพระยา ครบุรี อ.1 - ม.3 นางจิตรลดา  ซิวดอน

2 บานมาบตะโกเอน มาบตะโกเอน ครบุรี อ.1 - ป.6 นายธัชกร  ธนาวุฒพิรกุล

3 บานหนองแคทราย ลําเพียก ครบุรี อ.2 - ม.3 นายขวญัชัย  เรืองกระโทก

4 บานหนองตะแบก ตะแบกบาน ครบุรี อ.1 - ม.3 นายกานตเลิศ  กอนหิน

5 บานมาบกราด โคกกระชาย ครบุรี อ.2 - ม.3  - วาง -

6 บานทุงแขวน เฉลียง ครบุรี อ.2 - ป.6 นางโสภิต  ขันติโชติ

7 ครบรุีวิทยา บานใหม ครบุรี อ.2 - ป.6 นายเกษม  มารครบุรี

8 บานพนาหนองหิน แชะ ครบุรี อ.2 - ม.3 นายสมัคร  ฉัตรรัตนวารี

9 ชุมชนบานนารากอรพิมพ อรพิมพ ครบุรี อ.1 - ม.3 นายไพทูรย  อักษรครบุรี

10 บานไชยวาล ครบุรี ครบุรี อ.1 - ป.6 น.ส.ศิริวรรณ  รักษาสระนอย

11 บานคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ) จระเขหิน ครบุรี อ.1 - ม.3 นายถนัด  บรรลือ

12 บานครบุรีนครธรรมโฆสิตวทิยาคาร ครบุรีใต ครบุรี อ.1 - ม.3 นายธนัชชยั  เสยกระโทก

13 วัดหงษ นกออก ปกธงชัย อ.2 - ม.3 นายวินัย  กลขุนทด

14 สะแกราชวิทยาคม สะแกราช ปกธงชัย อ.1 - ม.3 นางอุทุมพร  เคลือบคนโท

15 วัดใหมสําโรง สําโรง ปกธงชัย อ.2 - ม.3 นายศึกษา  ลาจังหรีด

16 บานนางเหริญ เกษมทรัพย ปกธงชัย อ.1 - ป.6 นายบรรทม  พิมพทองครบุรี

17 หนองไผผดงุกิจวิทยา ง้ิว ปกธงชัย อ.2 - ป.6 นายองอาจ  เลิศประไพสกุล

18 วัดพรหมราช ตูม ปกธงชัย อ.1 - ม.3 นายสมบูรณ  อุตรา

19 อาจวิทยาคาร ตะคุ ปกธงชัย อ.1 - ป.6 นายไสว  ผางสระนอย

20 ธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา) ธงชัยเหนือ ปกธงชัย อ.2 - ม.3 นายเมธี ณนภทัรเมธี

21 บานปลายดาบ สุขเกษม ปกธงชัย อ.1 - ม.3 นายคมสัณห  คําพิทักษ

22 บานโคกเกษม(สหรฐั-ราษฎรสามัคค)ี โคกไทย ปกธงชัย อ.2 - ม.3 นายเดชดวง  ลึกอะหรํ่า

23 บานเมืองปกสามัคคี เมอืงปก ปกธงชัย อ.1 - ม.3 จ.ส.อ.ณรงค  รัตนกุล

24 วัดไมเสี่ยว ดอน ปกธงชัย อ.1 - ป.6 - วาง -

25 หนองนกเขยีนสามัคคี ภูหลวง ปกธงชัย อ.2 - ม.3 นายนิยม  สมบัติ

26 ชุมชนบานตะขบ ตะขบ ปกธงชัย อ.1 - ม.3 นายไพศาล จิตพิทักษกูล

27 บานลํานางแกว ลํานางแกว ปกธงชัย อ.2 - ม.3 น.ส.ธรชญา ไพพา

28 รักเมืองไทย 1(มูลนิธิเตชะไพบูลย) บอปลาทอง ปกธงชัย อ.2 - ป.6 น.ส.จิตญานุธิพรรณ พัฒนธรรมวริน

29 ทาวสุรนารี(2521) เสิงสาง เสิงสาง อ.2 - ป.6 นายเสงี่ยม  พระไตรยะ

30 บานหนองตะเข-หนองตูม สุขไพบูลย เสงิสาง อ.2 - ม.3 นายถาวร  อินทรสร

31 บานกุดโบสถ กุดโบสถ เสิงสาง อ.1 - ม.3 นายสุนันท  จงใจกลาง

32 บานโนนสมบูรณ โนนสมบูรณ เสิงสาง อ.2 - ป.6 นายปรีดา  โชติธรรมวาทิน

33 บานสระตะเคียน สระตะเคียน เสิงสาง อ.2 - ม.3 นายสมชาย  เชิญกลาง

34 บานราษฎรพัฒนา บานราษฎร เสิงสาง อ.2 - ม.3 นายจารุพันธ  สุกอง

35 บานไทยสามัคคี ไทยสามัคคี วังน้ําเขียว อ.2 - ม.6 นางสาวพรทิพย  พจุารย

36 บานบะใหญ อุดมทรัพย วังน้ําเขียว อ.2 - ม.3 นายอารีย  จันทรชัย

37 บานบุตะโก วังน้ําเขียว วังน้ําเขียว อ.2 - ม.3 นายอนุลักษณ  เผยกลาง

38 บานระเริง ระเริง วังน้ําเขียว อ.2 - ม.6 นายสินประเสริฐ  เวหา

39
บานบุเจาคุณ (หลวงพอกณัหาสุขกาโม 

อุปถัมภ)
วังหมี วังน้ําเขียว อ.2 - ม.3  - วาง -
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จํานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจาํแนกตามตําแหน่ง และวุฒกิารศึกษา

สายงาน/อาย/ุ

วุฒิการศึกษา

ระดับตําแหนง/จํานวน รวม

(คน)ครูผูชวย คศ.1 คศ.2-3 คศ.4

1. ครูผูสอน 381 634 971 1 1,987

2. ผูบริหารสถานศึกษา - - 175 - 175

3. ผูบริหารการศึกษา - - 1 1 2

4. บุคลากรทางการศึกษา - 5 28 - 33

รวม 381 639 1,175 2 2,197

วุฒิการศึกษา    

1. ตํ่ากวา ป.ตรี 3 - 3

2. ป.ตรี 618 605 1,223

3. ป.โท 399 567 966

4. ป.เอก - 5 5

รวม 1,020 1,177 2,197

ที่มา :  รายงานขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา (10  มิถุนายน 61) 
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แผนภูมิแสดงวุฒิการศึกษาของครูสายปฏิบัติการสอน
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จํานวนลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ  และลูกจ้างชัวคราว

ที่มา :  รายงานขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา (10  มิถุนายน 61) 

ลูกจางประจํา/พนักงานราชการ/ลูกจางช่ัวคราว

สายงาน จํานวน % หมายเหตุ

1. ลูกจางประจํา 64 10.11

1.1 บุคลากรปฏบิัติงานนกัการภารโรง - -

1.2 ครูธรุการ 183 28.92

2. พนักงานราชการ+พ่ีเล้ียง 122 19.27

3. ลูกจางชั่วคราว

3.1 นักการภารโรง 98 15.48

3.2 สถานศึกษาขาดแคลนครขูัน้วิกฤต 29 4.58

3.3 บุคลากรปฏบิัติงานในเขตพ้ืนที่ 8 1.26

3.4 ครูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 14 2.21

3.5 ครูพี่เล้ียงเด็กพิการ 115 18.17

3.6 อัตราจางครูสาขาขาดแคลน - -

รวม 633 100
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5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2559-2561

ผลการประเมินคุณภาพผูเรยีน ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้น ป.6 (O-NET) 

กลุมสาระ
ระดับเขตพ้ืนท่ี ป.6

เทียบป เทียบป เทียบป

การเรียนรู กศ.2558-2559 กศ.2559-2560 กศ.2560-2561

 2558 2559 2560 2561 เพ่ิม ลด เพิ่ม ลด เพ่ิม ลด

ภาษาไทย 47.13 52.39 44.55 54.48 5.26 -7.84 9.93

คณติศาสตร 40.62 39.32 35.67 36.53 -1.30 -3.65 0.86

วิทยาศาสตร 41.38 40.32 39.00 38.54 -1.06 -1.32 -0.46

สังคมศึกษา 47.17 45.53 - - -1.64

ภาษาอังกฤษ 34.07 29.63 31.34 34.96 -4.44 1.71 3.62

คาเฉลี่ย 42.07 41.44 37.64 41.13 -0.63 -3.80 3.49

คะแนนเฉลี่ย ป.6 ม.3 ม.6

วิชา 2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561

ภาษาไทย 52.39 44.55 54.48 42.6 44.84 49.42 42.58 43.13 37.98

คณิตศาสตร 39.02 35.67 36.53 23.49 21.04 25.52 17.58 17.76 20.12

วิทยาศาสตร 40.32 39 38.54 32.02 30.23 33.13 28.13 23.98 26.17

สังคมศึกษา 45.53  - - 45.49 - - 33 31.24 31.89

ภาษาอังกฤษ 29.63 31.34 34.96 26.82 26.94 25.45 19.96 19.24 20.69
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ผลการประเมินคุณภาพผูเรียน ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้น ม.3 (O-NET)

กลุมสาระ
ระดับเขตพ้ืนท่ี ม.3

เทียบป เทียบป เทียบป

การเรียนรู กศ.2558-2559 กศ.2559-2560 กศ.2560-2561

 2558 2559 2560 2561 เพ่ิม ลด เพิ่ม ลด เพ่ิม ลด

ภาษาไทย 40.42 42.6 44.84 49.42 2.18 2.24 4.58

คณติศาสตร 27.15 23.49 21.04 25.52 -3.66 -2.45 4.48

วิทยาศาสตร 33.25 32.02 30.23 33.13 -1.23 -1.79 2.9

สังคมศึกษา 41.6 45.49 - - 3.88

ภาษาอังกฤษ 25.59 26.82 26.94 25.45 1.23 0.12 -1.49

คาเฉลี่ย 33.6 34.08 30.76 33.38 0.48 -3.32 2.69
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ผลการประเมินคุณภาพผูเรียน ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้น ม.6 (O-NET)

กลุมสาระ
ระดับเขตพ้ืนที่ ม.6

เทียบป เทียบป เทียบป

การเรียนรู กศ.2558-2559 กศ.2559-2560 กศ.2560-2561

 2558 2559 2560 2561 เพ่ิม ลด เพ่ิม ลด เพิ่ม ลด

ภาษาไทย 43.20 42.58 43.13 37.98  -0.62 0.55   -5.15

คณิตศาสตร 21.25 17.58 17.76 20.12  -3.67 0.18  2.36  

วิทยาศาสตร 32.39 28.13 23.98 26.17  -4.26  -4.15 2.19  

สังคมศึกษา 36.00 33.00 31.24 31.89  -3.00  -1.76 0.65  

ภาษาอังกฤษ 18.27 19.96 19.24 20.69 1.69   -0.72 1.45  

คาเฉลี่ย 30.22 28.25 27.07 27.37  -1.97  -1.18 0.30  



รายงานผลการดําเนนิงานประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 31

ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ ( National Test : NT ) ชั้น ป.3

ผลการ

ทดสอบ
ผลการทดสอบ 3  ปยอนหลัง

เทียบป เทียบป เทียบป

2558-2559 2559-2560 2560-2561

 2558 2559 2560 2561 เพิ่ม ลด เพ่ิม ลด เพ่ิม ลด

ดานภาษา 44.20 47.62 50.93 51.17 3.42  3.31  0.24  

ดานการคิด

คํานวณ
37.04 35.37 37.96 48.61  -1.67 2.59  10.65  

ดานเหตุผล 44.63 50.43 43.17 46.76 5.80   -7.26 3.59  

รวม 3 ดาน 41.96 44.47 44.02 48.85 2.51   -0.45 4.83  

นักเรียนที่ได 100  คะแนนวิชาคณิตศาสตร ปการศึกษา 2561

ที่ ชื่อ-ช่ือสกุล โรงเรียน

1 เด็กชายภานุวิชญ โฉสูงเนิน ชุมชนบานตะขบ

2 เด็กชายพงชธร  กาจณรงค บานทุงแขวน

3 เด็กชายพิพฒัน  เทียมสําโรง บานนางเหริญ

4 เด็กชายชนาธิป  คูกระโทก บานใหญ

5 เด็กหญิงฐิติรัตน สายแวว ปกธงชัยชุณหะวัณฯ

6 เด็กหญิงอรจิรา กิติเวทยานสุรณ บานหนองขนาก
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สรุปผลการแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศลิปหัตถกรรม วชิาการ และเทคโนโลยี     

ของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 68 ปการศึกษา 2561  ณ จังหวัดบุรีรัมย

ระหวางวันที่ 6-8  ธันวาคม 2561

ที่ โรงเรียน หมวดหมู รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ

1 สะแกราชวิทยาคม ศิลปะ-ดนตรี การแขงขันเด่ียวขมิ7 หยอง  ม.1-ม.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ

2 ครบุรีวิทยา เรียนรวม -ภาษาไทย
การแขงขันการเลานิทานประเภทนักเรียน

ออทิสติก ป.1-ป.6
94.67 ทอง ชนะเลิศ

3 บานซับกานเหลือง การงานอาชพี
การแขงขันทาํอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ 

ป.4-ป.6
93.2 ทอง ชนะเลิศ

4
ปกธงชัยชุณหะวัณ

วิทยาคาร
ศิลปะ-ดนตรี

การแขงขันวงดนตรีลูกทุงประเภททีม ก    

ป.1-ม.3
92.25 ทอง ชนะเลิศ

5 บานสันติสุข ศิลปะ-ดนตรี การแขงขันเด่ียวฆองวงเล็ก  ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ

6 ครบุรีวิทยา ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียงป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ

7 ครบุรีวิทยา ภาษาไทย
การแขงขันตอคําศัพทภาษาไทย (คําคมเดิม)     

ป.4-ป.6
96 ทอง

รองชนะเลิศ

อันดับที่ 1

8 บานหนองหลักศิลา การงานอาชพี การแขงขันจัดสวนถาดแบบแหง ป.4-ป.6 96 ทอง
รองชนะเลิศ

อันดับที่ 1

9 วัดโพธินิมิตร
เรียนรวม -การงาน

อาชีพและเทคโนโลยี

การแขงขันการวาดภาพดวยโปรแกรม Paint 

ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพรองทาง

สติปญญา ป.1-ป.6

94 ทอง
รองชนะเลิศ

อันดับที่ 1

10 บานโคกสันติสุข
สังคมศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม
การประกวดละครประวัติศาสตร ป.1-ม.3 91.6 ทอง

รองชนะเลิศ

อันดับที่ 1

11 สะแกราชวิทยาคม ศิลปะ-ดนตรี
การแขงขันวงดนตรีลูกทุงประเภททีม ข    

ป.1-ม.3
91 ทอง

รองชนะเลิศ

อันดับที่ 1

12 สะแกราชวิทยาคม ศิลปะ-ดนตรี
การแขงขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก 

ม.1-ม.3
88.6 ทอง

รองชนะเลิศ

อันดับที่ 1

13
ปกธงชัยชุณหะวัณ

วิทยาคาร
ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรสีตริง ม.1-ม.3 88.25 ทอง

รองชนะเลิศ

อันดับที่ 1

14 บานเมืองปกสามัคคี ภาษาไทย
การแขงขันทองอาขยานทํานองเสนาะ      

ป.1-ป.3
88.2 ทอง

รองชนะเลิศ

อันดับที่ 1

15 สะแกราชวิทยาคม ศิลปะ-ดนตรี
การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุงประเภท

หญิง ม.1-ม.3
91.33 ทอง

รองชนะเลิศ

อันดับที่ 1

16 บานเมืองปกสามัคคี เรียนรวม -ศิลปะ
การประกวดการรองเพลงไทยลูกทุงประเภท

นักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
91 ทอง

รองชนะเลิศ

อันดับที่ 1
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ภาพการแขงขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี            

ของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 68 
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สวนที่ 2
แนวคิด นโยบาย จุดเนน         
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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1. แนวคิด

          การบริหารจัดการศึกษาเพ่ือนําไปสูการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  ใหมีคุณภาพน้ัน  

จําเปนอยางย่ิงที่จะตองวิเคราะหนโยบาย ภารกิจเพ่ือ

นําไปกําหนดทิศทาง การพัฒนาการศึกษาใหเหมาะสม

กับสภาพปจจบุัน และสนองความตองการของผูมีสวนได

สวนเสียประโยชนในการจัดการศึกษาและคํานึงถึง

บริบทที่สําคัญที่สงผลกระทบตอการจัดการศึกษา โดยมี

กรอบแนวคิดในการพัฒนาตามกฎหมาย นโยบายและ

ยทุธศาสตรที่เกี่ยวของหลายสวน จึงกาํหนดเปนนโยบาย

และจุดเนนในการพฒันาคุณภาพการศึกษา ดังน้ี

          2. นโยบายสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศกึษานครราชสีมา เขต 3

วิสัยทัศน

               สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศกึษานครราชสีมา เขต 3 เปนองคกรพัฒนา

การศึกษาที่มคุีณภาพ บริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล บนพ้ืนฐานความเปนไทยสูสากล

พันธกิจ

1.พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนคนไทยที่มีคุณธรรม จริยธรรม โดยการเรียนรูตลอดชีวิต

อยางเหมาะสมในแตละชวงวัย  

2. เสริมสรางสังคมทางการศึกษา ที่มีคุณภาพ ไดรับการพัฒนาอยางทั่วถึงและเทาเทียม 

3. สงเสริมกระบวนการพัฒนาการศึกษา ภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปรงใสและเปนธรรม 

4. สงเสริมสถานศึกษาใหไดรับการพัฒนา เพื่อเปนหนวยงานการผลิต  และการบริการที่

เขมแข็ง มีคุณภาพบนพ้ืนฐานความรูสูสากล  
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เปาประสงค

1.นักเรียนไดรับการสงเสริมใหมีแรงจูงใจในการพัฒนาความรู คุณธรรม จริยธรรม และ

ทักษะที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต  

2.นักเรียนระดับกอนประถมศึกษา  และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคน  มีพัฒนาการ

เหมาะสมตามวัยและมีคณุภาพ

3.ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางทั่วถึง มีคุณภาพและ

เสมอภาค

4.ครู ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีทักษะที่เหมาะสม และมี

วัฒนธรรมการทํางานที่มุงเนนผลสัมฤทธ์ิ   

5.สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา  มีประสิทธิภาพ  และเปนกลไก

ขบัเคล่ือนการศึกษาข้ันพื้นฐาน สูคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

กลยุทธ

          จากวิสัยทัศน  พันธกิจ เปาประสงค  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา เขต 3  จึงกําหนดกลยุทธ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  จํานวน  5 กลยุทธ  ดังตอไปน้ี

กลยุทธที่ 1   จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

กลยุทธที่ 2   พัฒนาคุณภาพผูเรียน

กลยุทธที่ 3   พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

กลยุทธที่ 4   สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มคีุณภาพ มมีาตรฐาน 

                 และลดความเหล่ือมล้ําทางการศึกษา

กลยุทธที่ 5   เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

          คานิยมองคกร

“กาวหนา  กาวไกล  กาวไปสูสากล”
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3. จุดเนน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  ปการศึกษา 2562

1. ปฐมวัยเกงกลา พัฒนาครบดาน

    เกง หมายถึง เกงเรียนรู จินตนาการอยางสรางสรรค

    กลา หมายถงึ กลาแสดงออก ส่ือสารรูเร่ือง เขาใจได

    พัฒนาครบดาน หมายถึง พัฒนาดานวินัย ดานคุณธรรม 

    ตัวชี้วัดจดุเนนท่ี 1  ปฐมวัยเกงกลา พัฒนาครบดาน

              เกง...การอานคํางายๆได/คิดบวกเลขสองหลัก/อานเขียนคําพื้นฐานภาษาไทย/

ชวยเหลือตนเองได

             กลา...ส่ือสารทักทาย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  กลาแสดงออกอยางสรางสรรค

             พัฒนาครบดาน... เด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนาแบบองครวม 5 ดาน (รางกาย อารมณ 

จิตใจ วินัย สังคมและสติปญญา) ไดรับการศึกษาตามเกณฑ มีภูมิคุมกัน รูเทาทันสังคม และอยูใน

สภาพแวดลอมที่ดี

“ปฐมวัยเกงกลา  พัฒนาครบดาน  รักการอานเปนนิจ ใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน”

2. รักการอานเปนนิจ

    รักการอาน หมายถึง การฝกใฝมุงมั่นในการอาน อานจนเคยชนิและอานจนเปนนิสัย     

    ตัวชี้วัดจดุเนนท่ี 2  รักการอานเปนนิจ  รอยละ 80  ของนักเรียนที่มีนิสยัรักการอาน

ประเมินจากพฤติกรรม

              1) ผูเรียนอานหนังสือสม่ําเสมออยางนอยวันละ 20 นาที

              2) ผูเรียนอานหนังสือเมื่อมีเวลาวาง 

              3) ผูเรียนสามารถสรุปเร่ืองจากการอาน และเขียนบนัทึกการอานได

              4) ผูเรียนสามารถเลาเร่ือง  เลานิทาน หรือแสดงบทบาทสมมุติได

              5) ผูเรียนสามารถสรางชิ้นงาน/ ผลงาน และนวัตกรรมที่เกิดจากการอานได
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3. ใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน

    การใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน หมายถึง นักเรียนสามารถฟงและพูดโตตอบเปน

ภาษาอังกฤษ ในสถานการณตางๆได

    ตัวชี้วัดจดุเนนท่ี 3  ใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน

             1) นักเรียนทุกคนทองคําศัพทในระดับชั้นไดอยางนอยรอยละ 60

             2) นักเรียนทุกคนเขียนตามคําบอกคําศพัทในระดับชั้นไดอยางนอยรอยละ 50 

             3) นักเรียนทุกคนสามารถพูดโตตอบภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันไดตามเกณฑ

ระดับชั้น

38
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สวนที่ 3

ผลการดาํเนินงาน
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กลยุทธที่ 1 จดัการศึกษาเพ่ือความม่ันคง

ประเด็นกลยุทธ

1. สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุมชาติพันธุ กลุมที่ดอยโอกาส และ               

กลุมที่อยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร เชน พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง ไดรับการ

บริการดานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ

โครงการอาหารกลางวัน

ผลการดําเนินงาน

          ไดดําเนินการจัดประชุมครูผูรับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันทุกโรง เพ่ือซักซอม               

ความเขาใจในการดําเนินงานอาหารกลางวัน เน้ือหาเกี่ยวกับการเนนยํ้านโยบายใหสถานศึกษา              

ในสังกัดทุกโรงใชโปรแกรม  THAI SCHOOL LUNCH ในการจัดทําสํารับเมนูอาหารกลางวันรูปแบบ

และแนวทางการดําเนินงานอาหารกลางวันในแตละประเภท และปญหาที่พบจากการออกนิเทศ  

ติดตามอาหารกลางวนั ซ่ึงผลการดําเนินงานตามโครงการเปนดังนี้

          1. โรงเรียนในสังกัด  จํานวน 183 โรง ไดรับประทานอาหารกลางวันครบทุกโรงเรียน  

โดยโรงเรียนไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 148 โรงเรียน 

และจากเทศบาล จํานวน 35 โรงเรียน

          2. โรงเรียนใชโปรแกรม THAI SCHOOL LUNCH ในการจัดสํารับอาหารกลางวัน จํานวน 

163 โรงเรียน และไมใชโปรแกรม จาํนวน 20 โรงเรียน
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โครงการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง

ผลการดําเนินงาน

          1. โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3           

มีอินเทอรเน็ตความเร็วสูงครบรอยละ 100 จํานวน 183 โรงเรียน

           2. โรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง            

กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) จํานวน 9 แหง รับทราบและ            

เตรียมความพรอมเพื่อรองรับการติด ต้ังอุปกรณ  และคาดวาจะมีอินเทอร เน็ตเพื่อ ใช                               

ในการดําเนินการเรียนการสอนและใหบริการแกชุมชนในพื้นที่หางไกลบริเวณรอบ ๆ โรงเรียน             

ใหสามารถเขาถงึขอมูลขาวสาร และคนควาหาความรูไดอยางทั่วถึง
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กลยุทธที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียน

ประเด็นกลยุทธ

1. ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ใหเอื้อตอการพัฒนาสมรรถนะผูเรียนเปน

รายบุคคล มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 นําไปสูการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา (Career 

Education)

2. พัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง 

เปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม

3. พัฒนาคุณภาพของผูเรียน ใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มีความเปนเลิศ  ดานวิชาการ 

นําไปสูการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน

โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน

ผลการดําเนินงาน

          1. ประชุมเตรียมการและสนับสนุนงบประมาณฯ ใหแกตัวแทนรวมกิจกรรมการแขงขัน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที่ 68 ปการศึกษา 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย ในวันที่             

4 ธันวาคม 2561 รวม 4 จุดประชุม จํานวน 260 กิจกรรม ประกอบดวย ครู 508 คน นักเรียน 

1,002 คน ณ โรงเรียนบานบุไผ อําเภอวังนํ้าเขียว , ศูนยบริการทางการศึกษา อําเภอปกธงชัย, 

โรงเรียนทาวสุรนารี(2521) อําเภอเสิงสาง และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา เขต 3

           2. บุคลากร สพป.นครราชสีมา เขต 3, ผูบริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนที่เปนไดเขารวม

กิจกรรมการแขงขัน จํานวน 260 รายการ  ผูเขารวมกิจกรรมทั้งสิน 1,520 คน รวมแลกเปล่ียนเรียนรู 

แสดงทักษะ ความรูความสามารถ ดานวิชาการ ดานเทคโนโลยี และดานศิลปหัตถกรรม        

อยางหลากหลาย ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี                

ของนักเรียน ระดับชาติ คร้ังที่  68 ปการศึกษา 2561 ระหวางวันที่  6-8 ธันวาคม 2561                 

ณ จังหวัดบุรีรัมย
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โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ผลการดําเนินงาน

          1. ใหโรงเรียนในสังกัดจัดทํากิจกรรม โครงการพัฒนาผูเรียนไปสูนโยบายการขับเคล่ือน

ของสํานักงานเขต ฯ “ปฐมวัยเกงกลา รักการอานเปนนิจ ใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน”              

และไดจัดทําคลังคําศัพทตามระดับชั้น แผนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การใชภาษาอังกฤษ  

ในชั้นเรียน การใชภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจํา วัน คําศัพทสถานที่ที่ ใช ในสถานศึกษา                 

และแบบฝกทักษะภาษาอังกฤษแบบเขม และอื่นๆ เพื่อใหสถานศึกษานําไปปรับใชใหสอดคลอง 

กับความตองการและบริบทของโรงเรียน

           2. การพัฒนาทักษะการอานออกเสียงภาษาอังกฤษ (Phonics) ใหกับครูผูสอนภาษาอังกฤษ

ชั้นประถมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ปการศกึษา 2561 โดยครู Smart trainer ของ สพฐ. ที่มาจาก

ครูแกนนําภาษาอังกฤษ (Boot Camp) และทีมงานพรอมจัดทําคูมือในการฝกที่จะนําไปใชและขยาย

เค รือข า ย ให กั บค รู ในโ รง เ รี ยน และแนะนํ าการ ส่ื อการ เ รียนการสอน 60  พรรษา                   

และการใชส่ือเทคโนโลยีที่ชวยในการจัดกระบวนการเรียนรูสําหรับครูผูสอนทั้งที่เปนวิชาเอก                    

และวิชาทั่วไป

          3. การพัฒนาทักษะการสอนแบบ Active learning ใหกับครูวิชาการ และครูผูสอน                   

โดยบูรณาการกับสาระอ่ืนๆ และการสงเสริมสนับสนุนจากภาคเอกชนเชนอักษรเจริญทัศน                    

และโครงการพัฒนากระบวนการจัดการเ รียนการสอน DLTV ในโรง เ รี ยนขนาดเ ล็ก                      

ที่เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จในการใชส่ือ และกระบวนการ             

ในการจดัการเรียนรู

          4. การสนับสนุนสงเสริมครูผูสอนภาษาอังกฤษเขารับการอบรมตามโครงการพัฒนา        

ครูแกนนําภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ใหไดมากที่สุดโดยประสานครูใหเขารวม 

โครงการเมื่อได รับประสานเพิ่มเติม จํานวนทั้งส้ิน 69 คน โดยเปนครูผูสอนใน 4 อําเภอ                 

เพื่อ เปนวิทยากรแกนนําในทุกอําเภอเมื่อมีการจัดกิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู                        

และต้ังกลุมไลนครูผูสอนภาษาอังกฤษทั้งในสังกัดและสังกัดอื่นเพ่ือสรางเครือขายแลกเปล่ียน

เรียนรูประสบการณ ส่ือการเรียนการสอนและความคืบหนาในการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง
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          5. การสงเสริมสนับสนุนใหเขารวมโครงการพัฒนากับสถาบันตางๆ เชน โครงการพัฒนา            

ทักษะภาษาอังกฤษใหกับครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็กของอําเภอเสิงสาง ซ่ึงเปนโครงการของ

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา รวมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3

           6. การประเมินทักษะการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6                  

ซ่ึงอยูระหวางการดําเนินและกําหนดจะประเมินคร้ังแรกในภาคเรียนที่ 2/2562 โดยใชระดับ

คําศัพทตามคลังคําศัพทที่สถาบันภาษาอังกฤษจัดทํา และบูรณาการจากขอทดสอบ O – NET               

โดยใชกระบวนการเชนเดียวกับการทดสอบอานภาษาไทย

          7. การพัฒนาตัวแทนครูวิชาการของกลุมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานฯ ทั้ง 12 กลุม           

ในการวิเคราะหขอทดสอบ ใหสอดคลองกับมาตรฐานตัวชี้วัดในสาระหลักในการทดสอบ O – NET 

เพ่ือทราบหลักการวิธีการในการคนพบปญหาและชวยกันแลกเปล่ียนเรียนรู วิธีการแกไข                  

และนํากลับไปขยายสูเครือขายโรงเรียนในกลุมที่ไดจัดสรรงบประมาณในการพัฒนายกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

          8. การสงเสริมเวทีวิชาการในการแขงขันสําหรับนักเรียนเพ่ือพัฒนาศักยภาพครูผูสอนและ

นักเรียน ใหพัฒนาซ่ึงมีการดําเนินการจัดแขงขันทุกปในกิจกรรมที่สงเสริมสนับสนุนการพัฒนา              

ศักยภาพผูเรียน แตเนื่องจากในปน้ีไดรับจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการพัฒนาทั้งป ประมาณ 

35,000 บาท จึงไดดําเนินการในกิจกรรมบูรณาการที่ไมเนนศิลปหัตถกรรมแตเปนการพัฒนา

ทักษะพ้ืนฐานสูการเรียนรู โดยจัดใหมีการแขงขัน Multi skills และ short film สําหรับนักเรียน

ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาซ่ึงไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว

          9. สงเสริมสนับสนุนใหเขารวมกิจกรรมทางวิชาการ เชน โตวาที ละครสั้น และการแขงขัน 

Cross Word ในเวทวีิชาการตาง ๆ

         10. การนิเทศติดตามกระบวนการจัดการเรียนรู การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร          

ในชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 และการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู กระบวนการ Active 

learning และกิจกรรมอื่นๆ
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โครงการพัฒนาการเขียนและสงเสริมนิสัยรกัการอาน

ผลการดําเนินงาน

          การจัดแขงขันตามโครงการวันรักษภาษาไทย เน่ืองในวันภาษาไทยแหงชาติ ป 2562    

ในวันที่  8  มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนปกธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยใหนักเรียนอานออกเขียนได อานคลอง

เขยีนคลอง  และใชภาษาไทยได

ผลการดําเนินงาน

          1. ประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการวางแผนการดําเนินงาน แตงต้ังคณะทํางาน            

รับสมัครครูแกนนํากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

          2. การประชุมปฏิบัติการการสรางเคร่ืองมือในการแกปญหาและพัฒนารวมกันระหวาง

ครูผูสอนวิชาภาษาไทย ครูแกนนํา ศึกษานิเทศก และผูบริหารสถานศกึษา

          3. ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 1–6 ของโรงเรียน          

ในสังกัดได รับการพัฒนาใหมีความรูความเขาใจ และมีทักษะในการพัฒนาอานการเขียน                 

โดยใชวิจัยเปนฐาน

          4. สถานศึกษา จํานวน 183 โรงเรียน ไดรับการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนา              

การอานการเขียนนกัเรียนรายบุคคลเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการอาน การเขียนภาษาไทย
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โครงการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปการศึกษา 2561

ผลการดําเนินงาน

          1 .  ประชุมชี้ แจงแนวทางการดํา เนินงาน 1 วัน ใหแกคณะกรรมการประเมิน                   

คณะกรรมการดําเนินงาน รวมทั้งสิ้นจํานวน 30 คน ในวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562

          2. ประเมินพัฒนาการ ดานรางกาย อารมณ–จิตใจ สังคม และสติปญญา ของนักเรียน     

ที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปการศึกษา 2561 โดยประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล     

ปที่ 3 ในโรงเรียน โดยการสุมประเมินโรงเรียนละ 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 6 คน แบงเปน

นักเรียนชาย 3 คน นักเรียนหญิง 3 คน ในโรงเรียนอนุบาลประจําเขตพ้ืนที่  1 โรงเรียน              

โรงเรียนศูนยเด็กปฐมวัยตนแบบ 3 โรงเรียน โรงเรียนทั่วไป 8 โรงเรียน ซ่ึงจะสุมตามขนาด                   

ของโรงเรียน เล็ก กลาง ใหญ รวมทั้งส้ิน 12 โรงเรียน จํานวนนักเรียนทั้งหมด 72 คน ระหวางวันที่ 

4-8 มีนาคม 2562

         3. สรุปรายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยจะเปนสารสนเทศในการวางแผน

พัฒนาการศึกษาปฐมวัยของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3                

เปนประโยชนตอหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของ เพื่อใชในการดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา

การศึกษาปฐมวัยตอไป

โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยและสงเสริมความเขมแข็งการศึกษาปฐมวัยป 2562

ผลการดําเนินงาน

          1. โรงเรียนในโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย จํานวน 93 โรงเรียนมีความเขมแข็ง        

ในการจดักิจกรรมตามโครงการฯ  ผานการประเมินรับตราพระราชทาน ตามเกณฑมูลนธิิ

          2. ครูปฐมวัยโรงเรียนโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย จํานวน  250 คน 

สามารถจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตรบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการ
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โครงการสงเสริมพัฒนาลูกเสือ หัวใจคุณธรรม

ผลการดําเนินงาน

          1. ฝกอบรมลกูเสือตานภัยยาเสพติด รุนที่ 1 และ 2 “มุงมั่นแกไข ขจัดภัยยาเสพติด” 

             - รุนที่ 1 วันที่ 30 สิงหาคม – 2 กนัยายน 2562 

             - รุนที่ 2 วันที่ 6 - 8 กันยายน 2562

         2. การประชุมคณะกรรมการลูกเสือสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 

เขต 3 ในวันที่ 19 กันยายน 2562 ณ หองประชุมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา เขต 3

        3. การสรางขวัญและกําลังใจ โดยมอบเกียรติบัตรกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา              

ครบวาระ 4 ป 

        4. มีการจัดทําเวบ็ไซตลูกเสือสํานักงานเขตพื้นที่
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โครงการ “ 6  สัปดาหประชาธิปไตยรณรงคการเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎร” โรงเรียนบานมาบกราด

ผลการดําเนินงาน

          1.จัดทําปายรณรงคการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

          2. จัดกิจกรรมใหนักเรียนออกแบบปายรณรงคการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

          3. แจกแผนพับ/เอกสารพลเมืองคุณภาพกับรัฐธรรมนูญใหม (จัดพิมพโดยสํานักงาน

คณะกรรมการการเลือกต้ัง)

          4. จัดทําส่ือประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เร่ืองพลเมืองคุณภาพกับ

รัฐธรรมนูญใหม เพ่ือใหความรูกบันักเรียน

โครงการนิเทศบูรณาการโดยใชพ้ืนที่เปนฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผลการดําเนินงาน

           สถานศึกษาในสังกัดนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จํานวน           

183 โรงเรียน ไดรับการนิเทศครบทุกโรงเรียน คิดเปนรอยละ 100 ตามความตองการพัฒนา           

ของสถานศึกษา มีการสรุปและรายงานผลนิเทศ สามารถนําผลการนิเทศภายในไปใชประโยชน           

ในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิและการพฒันาการบริหารและจดัการเรียนการสอนได
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กลยุทธที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

ประเด็นกลยุทธ

1. สรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครู ในการผลิตและพัฒนาครูใหตรง

กับสาขาวิชา และสอดคลองกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21

2. พัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม

3. นํา Digital Technology มาใชในการพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท

ทั้งระบบ

49
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โครงการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาครูโดยยึดภารกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติงานเปนฐานดวยระบบ

ออนไลน (TEPE Online)

ผลการดําเนินงาน

          1. ครูผูชวยเขารับการพัฒนาในระบบ TEPE Online ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

จํานวน 100 คน ผานการพัฒนา 99 คน และไมผานการพัฒนา 1 คน เน่ืองจากศึกษาบทเรียน         

ไมครบตามหลักสูตร ผูผานการพฒันาฯ คิดเปนรอยละ 99

          2. ผูผานการพัฒนาทุกคน มีความรูความเขาใจในการสรางชุมชนแหงการเรียนรู                  

ทางวชิาชีพ (PLC) ไดเปนอยางดี

โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพสําหรับผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการ

ศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศกึษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

ผลการดําเนินงาน

          1. ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา บุคลการทางการศึกษาและผูเกี่ยวของ                 

ไดเขารับการอบรมพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 

จํานวน 200 คน

          2. ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา บุคลการทางการศึกษาและผูเกี่ยวของ                 

ทราบนโยบายทางการศึกษา กฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ และนําไปสูการปฏิบัติ

อยางเปนรูปธรรม
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โครงการ ครูดใีนดวงใจ ครั้งท่ี 17  พ.ศ. 2563

ผลการดําเนินงาน

          1. แจงโรงเรียนในสังกัดดําเนินการสรรหาและคัดเลือกครูสายงานการสอนที่มีคุณสมบัติ

ตามหลักเกณฑ ที่ สพฐ. กําหนด โดยพิจารณาสรรหาและคัดเลือกครูผูสอนระดับปฐมวัย 1 คน 

ครูผูสอนระดับประถมศกึษา 1 คน และครูผูสอนระดับมัธยมศึกษา 1 คน

           2. แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาสรรหาและคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ระดับสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา

           3. คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาสรรหาและคัดเลือก โดยดําเนินการสรรหาและ

คัดเลือก ณ สถานที่ปฏิบัติการสอนจริง ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 จํานวน 2 คน ไดดําเนินการ

คัดเลือกผูไดรับรางวัลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาจํานวน 1 คน แลวนําเสนอชื่อ แบบประวัติ 

บทความและภาพถาย ถึง สพฐ. 

           4. ประกาศรายชื่อผูไดรับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” คร้ังที่ 17 ประจําป พ.ศ. 2563             

ตามประกาศสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ณ วันที่ 29 สิงหาคม 

2562 ดังนี้

            - ระดับ สพฐ. จํานวน 1 คน คือ นายรุง ฉอสันเทียะ ครูโรงเรียนชุมชนบานเสิงสาง 

ครูผูสอนระดับประถมศกึษา

             - ระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จํานวน 1 คน คือ นายรุง ฉอสันเทียะ            

ครูโรงเรียนชุมชนบานเสิงสาง ครูผูสอนระดับประถมศึกษา

             - ระดับสถานศึกษา จํานวน 2 คน คือ นายรุง ฉอสันเทียะ ครูโรงเรียนชุมชน                    

บานเสิงสาง และนางสาวพะยอม บอนขุนทด ครูโรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา) ครูผูสอน

ระดับประถมศึกษา

           5. นําเสนอชื่อ แบบประวัติ บทความและภาพถาย “ครูดีในดวงใจ” ถึง สพฐ. จํานวน              

1 คน คือ นายรุง ฉอสันเทียะ ครูโรงเรียนชมุชนบานเสิงสาง ครูผูสอนระดับประถมศึกษา

           6. จะดําเนินการมอบเกียรติบัติและยกยองเชิดชูเกียรติ “ครูดีในดวงใจ” ระดับสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับสถานศึกษา ในงานวันครู วันที่ 16 มกราคม 2563

51
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โครงการการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการ ตามมาตรฐาน สพป. 

ผลการดําเนินงาน

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา

          อบรมการใชงานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

(AMSS : Area Management Support System) ใหแกบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

และขาราชการครูหรือธุรการโรงเรียนที่รับผิดชอบงานธุรการโรงเรียนบรรจุใหม จํานวน 130 คน 

ระหวางวันที่ 8 มิถุนายน  2562 ณ ศูนยพัฒนาบุคลากรอางหิน อําเภอปกธงชัย จังหวัด

นครราชสีมา
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กลยุทธที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถงึบริการการศึกษาทีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน     

และลดความเหลือมลาํทางการศึกษา

ประเด็นกลยุทธ

1. รวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถิ่น ภาคเอกชน หนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษา    

ใหสอดคลองกับบริบทของพื้นที่

2. ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ใหมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ 

เพื่อใหพัฒนาผูเรียน  มคีุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน 

3. สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ

4. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผูเรียน และ สถานศึกษาอยางเหมาะสม เพียงพอ 

5. สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา หนวยงานทุกระดับนํา Digital Technology มาใชเปน

เคร่ืองมือในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 
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โครงการสรางเครือขายความรวมมือระหวางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับ    

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และหนวยงานทางการศึกษาอ่ืน

ผลการดําเนินงาน

          กําหนดแผนโครงการสรางเครือขายดังน้ี

          1. ดานการบริหาร จัดทําบันทึกขอตกลงระหวางสํา นักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 กับวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ซ่ึงไดดําเนินการจัดฝกประสบการณ

อาชีพหลักสูตรระยะส้ันใหกับนักเรียนขยายโอกาส สรางเครือขายกับสํานักงานจัดหางาน          

จังหวัดนครราชสีมา และจัดต้ังศูนยแนะแนวประจําเขตพ้ืนที่โดยต้ังอยูที่โรงเรียนบานไทยสามัคคี 

ตําบลวังนํ้าเขียว อําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา

           2. การเชื่อมโยงระหวางครูกับครู จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสํารวจและการสนับสนุน                   

ใหนักเรียนทําแบบวัดแวว วัดความถนัดดานอาชีพใหกับครูแนะแนวประจําโรงเรียน ในวันที่                   

8 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย พัฒนาบุคลากรอางหิน ตําบลธงชัย เหนือ อํา เภอปกธงชัย                    

จังหวัดนครราชสีมา วัตถุประสงคเพ่ือใหนักเรียนไดทําแบบวัดแวว วัดความถนัดทางอาชีพ                

และสรางเสริมประสบการณอาชีพ รวมถึงการพัฒนาทักษะ ที่จําเปนสําหรับอาชีพที่นําไปสู                    

การวางเสนทางการศึกษาตอหรือการประกอบอาชีพในอนาคตไดอยางเหมาะสม โดยไดประสาน

กับสํานักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมามารวมเปนวิทยากรและเปนเครือขายในการแนะแนวอาชีพ 

มีการต้ังกลุมไลนประสานงานเร่ืองแนะแนวอาชีพ

          3. การใหเด็กเชื่อมโยงกันระหวางนักเรียนดวยกัน โดยผูเรียนมีทักษะในการทํางานรวมกับ

ผูอื่นทักษะในการทํางานกลุม หรือทาํงานรวมกับผูอื่น เปนผูนํา ผูตามได กลาแสดงความคิดเห็น 

          4. สงเสริมผูปกครองกับผูปกครองตองเชื่อมโยงกัน ในการประชุมผูปกครองชั้นเรียน

ผูปกครอง ไดมีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน เพื่อทําใหเกิดทัศนคติที่ดี มีความเชื่อมั่น           

วาเด็กที่มีโอกาสไดเรียนสายอาชีพต้ังแตตนจะไดคนพบตัวตน โดยเนนสมรรถนะมากกวาวิชาการ

เพยีงอยางเดียว

           5. การเชื่อมโยงกับชุมชน การเรียนในวิทยาลัยหรือในโรงเรียนอาจจะเรียนทางทฤษฎี

มากกวา จึงตองเชื่อมโยงกับชุมชนหรือสถานประกอบการตางๆ ดวย
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           6 .  แจ งประชา สัมพันธ  บ ริษัท กรุงไทยการไฟฟ า  จํ ากัด  ได ใหการสนับสนุน                        

ดานทุนการศึกษาแกเยาวชนที่มีความต้ังใจศึกษาเลาเรียน แตขาดแคลนทุนทรัพย ต้ังแตระดับ    

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ตอเน่ืองจนจบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือระดับปริญญาตรี 

พรอมสงเสริมใหเยาวชนไดศึกษาเลาเรียนในสาขาที่เหมาะสมกับทักษะและความชอบของตนเอง 

ตลอดจนเลือกเรียนในสาขาที่ตลาดแรงงานมีความตองการทั้งในระดับอาชีวศึกษา โดยสง                   

ครูประจําการที่ปฏิบัติหนาที่สอนวิชาแนะแนวหรือครูผูดูแลนักเรียนทุนและมีความสัมพันธอันดี                    

กับนักเรียนผูไดรับทุนจากโครงการการทุนการศึกษา วัตถุประสงคเพ่ือเสริมพลังครูสูการคนพบ

ศักยภาพของนักเรียนหลักสูตร “พัฒนาการสอนใหเด็กรูจักการคนหาตัวเอง การสรางแรงบันดาลใจ

แกตัวเอง และรูเทาทันการเปล่ียนแปลงของโลก”

          7. แจงประชาสมัพันธเขารวมเปดบานวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี (Open House) มีวัตถุประสงค

เพ่ือแนะนําการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาตาง ๆ ของวิทยาลัยฯ แกผูบริหาร ครู นักเรียน               

ในเขตพ้ืนที่บริการและนักเรียนทั่วไป โดยกิจกรรมในงานประกอบไปดวย การจัดนิทรรศการแนะแนว

การศึกษา การจัดแสดงผลงานและสิ่งประดิษฐของนักเรียน นักศึกษา และจากสถานประกอบการ

ที่วิทยาลัยฯ ทําความรวมมือในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม 108 อาชีพ ใหความรู  

แกผูเขารวมกิจกรรมในดานการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพที่มีการพัฒนาอยางตอเน่ือง  

และยั่งยืน

           8. สงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนฝกประสบการณอาชีพ (work experience) กับกิจกรรม 

“ปดเทอมเล็ก" วัตถุเพ่ือเปนการสนับสนุนใหนักเรียนใชเวลาวางในชวงปดเทอมใหเกิดประโยชน  

จึงสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนไดฝกประสบการณอาชีพ (work experience) ในชวงปดภาคเรียนที่ 1 

กับกิจกรรม“ปดเทอมเล็กกับโปรเจคอาชีพ” ซ่ึงเปนการพัฒนานักเรียนแบบ Active learning นักเรียน 

มีโอกาสในการเรียนรูนอกหองเรียนเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิตให เทาทันกับ                        

การเป ล่ียนแปลงในยุคปจจุบัน  โดย เฉพาะอย า งยิ่ งนัก เ รี ยนชั้ นมั ธยมศึกษาตอนตน                           

ซ่ึงเปนจุดเร่ิมตนในการคนหาตัวตนตลอดจนปดโลกทัศนและโอกาสในการเรียนรูอาชีพสูโลกกวาง

ใหครบทุกมิติ เพ่ือเติบโตมีความสมบูรณ
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โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีทางไกลผานดาวเทียม (DLTV)

ผลการดําเนินงาน

          กิจกรรมที่ 1 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนซอมแซมอุปกรณการจัดการศึกษาทางไกล        

ผานดาวเทียม (DLTV) โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด  

          กิจกรรมที่ 2 คัดเลือกสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices)  

ดานการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) 

           - ชนะเลิศ ไดแก โรงเรียนบานหนองหลกัศิลา  อําเภอเสงิสาง 

           - รองชนะเลิศอันดับ 1 ไดแก โรงเรียนบานหนองสองหอง  อําเภอครบุรี

          กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 

(NEW DLTV) ใหแกผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา จาก 92 โรงเรียน จํานวน 

184 คน ในวันที่ 14 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนครบุรีวิทยา
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กลยุทธที่ 5 เพมิประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ประเด็นกลยุทธ

1. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษา และสถานศึกษา

2. สรางเครือขายความรวมมือและสงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมบริหาร         

จัดการศึกษา

3. ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาใหมีอิสระนําไปสูการกระจายอํานาจ 4 ดาน            

ใหสถานศกึษาเปนศูนยกลางในการจดัการศึกษาตามบริบทของพื้นที่

4. ปรับเปล่ียนระบบงบประมาณเพ่ือสนับสนุนผูเรียนและสถานศึกษาอยางเหมาะสม เพียงพอ

5. สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา หนวยงานทุกระดับนํา Digital Technology มาใชในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารอยางเปนระบบ นําไปสูการนําเทคโนโลยี Big Data เพื่อเชื่อมโยงขอมูล

ดานตาง ๆ ต้ังแตขอมูลผูเรียน ขอมูลครู ขอมูลสถานศึกษา ขอมูลงบประมาณ และขอมูลอื่น ๆ         

ที่จําเปนมาวิเคราะหเพ่ือใหสถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลตาม

สมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะหเปนขอมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยของประเทศตอไป
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โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามมาตรฐานของ สพป. : การเพ่ิมประสิทธิภาพ

การตรวจสอบภายใน

ผลการดําเนินงาน

          สพป.นครราชสีมา เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 38 โรงเรียน ไดรับการตรวจสอบ 

โดยมีการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน ไดแก การวางแผนการตรวจสอบ, การจัดทําคูมือ/

เคร่ืองมือการตรวจสอบ และกระดาษทําการตรวจสอบ, การปฏิบัติงานตรวจสอบและการจัดทํา

รายงานผลการตรวจสอบ    

โครงการเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิต ของขาราชการ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562

ผลการดําเนินงาน

          1. การยกยองเชิดชูเกียรติ และมอบประกาศเกียรติคุณบัตร ใหแก “ครูแหงแผนดิน”             

ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จํานวน 110 คน                      

โดยมีผูรวมแสดงความยินดี และยกยอง เชิดชูเกียรติ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จํานวน 300 คน ในวันที่ 10 กนัยายน 2562 ณ โกลเดนทแลนด รีสอรท จังหวัดนครราชสีมา

          2. ดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ ใหความรูความเขาใจในเร่ืองการรับเงินบําเหน็จ

บํานาญ และเงินสวัสดิการที่เกี่ยวของ การดูแลรักษาสุขภาพอยางถูกวิธี และการสงเสริมคุณภาพ

และคุณคาของชี วิตเมื่อพนจากหนาที่ราชการไปแลว ใหแก ผูที่ จะเกษียณอายุราชการ                        

เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 110 คน ในวันที่ 11 กันยายน 2562 ณ โกลเดนทแลนด

รีสอรท จังหวัดนครราชสีมา
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โครงการสงเสริมระบบประกันคุณภาพภายใน

ผลการดําเนินงาน

           ประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการเขียน

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ใหสอดคลองกับการประเมินและมาตรฐาน

การศึกษารอบใหม ปการศึกษา 2562 สําหรับผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 183 คน ในวันที่               

1 เมษายน  2562 ณ  หองประชุมศูนยพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอางหิน

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

ผลการดําเนินงาน

           สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ไดดําเนินการจัดการ

ประชุมการยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาใหมีอิสระสูการกระจายอํานาจใหสถานศึกษา

ขนาดเล็ก (นวัตกรรมการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก) ในวันที่ 2-3 สิงหาคม 2562 ณ หองประชุม

โรงเรียนบานแชะ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียน

ขนาดเล็ก ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จํานวน                    

39 โรงเรียน โดยการสรางเครือขายโรงเรียนขนาดเล็กและรวมพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียน

ขนาดเล็ก จากการระดมความคิดเห็น และขอเสนอแนะปญหาอุปสรรคการพัฒนาประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กใหมีนวัตกรรมการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก



รายงานผลการดําเนนิงานประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 60

โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสูองคกรคุณภาพคุณภาพสูง                    

(กิจกรรมระบบการควบคมุภายใน)

ผลการดําเนินงาน

          จัดประชุมเพื่อใหความรูและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของ และศึกษาดูงาน ณ ศูนยบริการ 

One Stop Service  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาเพชรบูรณ  เขต 1 ระหวางวันที่  

28 กุมภาพันธ –1 มีนาคม 2562 โดยมีผูเขารวมศึกษาดูงาน จํานวน  20  คน ประกอบดวย                

ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3  รอง ผอ. สพป.นครราชสีมา เขต 3  ผูอํานวยการทุกกลุม/หนวย 

และเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ ซ่ึงสามารถนํานโยบายสูการปฏิบัติไดอยางมีคุณภาพและบรรลุผล             

ตามเปาหมายสงผลตอการพัฒนาการบริหารจัดการได
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สวนที่ 4

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
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ปญหาและอปุสรรค

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา เขต 3 ไดดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา เพื่อใหนักเรียนไดรับโอกาส

ทางการศึกษาอยางมีคุณภาพและทั่วถึง แตในการปฏิบัติงานยังมีอุปสรรคในการดําเนินงาน

พอสมควร ซ่ึงปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานมีทั้งที่เกิดจากปจจัยภายในของสํานักงาน               

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 และเกิดจากปจจัยภายนอกที่ควบคุมไมได 

ปญหาและอุปสรรคสวนใหญสรุปไดดังน้ี

1. นโยบายมีการปรับเปล่ียนบอย ทําใหขาดความตอเนื่องในการปฏิบัติ                   

เกิดความซํ้าซอน การประสานสรางความเขาใจดานนโยบาย ขาดการเชื่อมโยง จึงสงผลตอ

ประสิทธิภาพการดําเนินงาน

2. การไดรับงบประมาณลาชา ทําใหเกิดปญหาในการจัดการ ไมสอดคลองกับ

ระยะเวลาที่กําหนด ตองนํางบประมาณมาใชแบบเรงรีบ ทําใหขาดประสิทธิภาพและไมเกิด

ประโยชนสูงสุดในการพัฒนาศึกษา

3. การจัดสรรงบประมาณตามวงเงินรวมของสํานักงานเขตฯ บางสวนถูกนําไป

จัดสรรเพิ่มเปนคาตอบแทนและคาจางบุคลากรในสํานักงานฯ ซ่ึงเปนงบที่ ผูกพันตอเนื่อง                      

กับปงบประมาณถดัไป จึงทําใหงบประมาณที่ใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาลดนอยลง

4. งบประมาณในสวนของงบประจําของสํานักงานฯ มีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกๆ 

ปงบประมาณ ซ่ึงทําใหไมสามารถจัดสรรงบประมาณเพ่ิมใหกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได

อยางเพียงพอ

5. การจัดสรรงบประมาณไปยังผูรับผิดชอบโดยตรง และผูรับผิดชอบบางสวน

บริหารงบประมาณโดยไมมีโครงการรองรับการใชจายงบประมาณ

6. การติดตาม เรงรัดการดําเนินงานยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ และ

ผูรับผิดชอบโครงการไมดําเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงาน สงผลใหการดําเนินโครงการลาชา                  

มีโครงการจํานวนมากตองเรงดําเนินการตอนใกลส้ินปงบประมาณ 

7. ไมมีการรายงานผลการดําเนินงานจากผูรับผิดชอบโครงการ หรือการรายงาน

ผลไมเปนไปตามกรอบระยะเวลา เน้ือหาการรายงานไมสะทอนผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไมมีการ

ระบุผลลัพธที่ไดจากโครงการ วาเมื่อนํางบประมาณไปใชแลวสงผลอยางไรตอผูเรียน ครู ผูบริหาร

หรือโรงเรียน
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ขอเสนอแนะ

          จากวิเคราะหสภาพปญหาสวนใหญเกิดจากปจจัยภายในซึ่งสามารถควบคุมได 

และมีบางสวนเกิดจากปจจัยภายนอกที่ควบคุมไมได จึงมุงเนนการแกปญหาที่เกดิจากปจจัยภายใน

องคกรใหหมดไปหรือลดนอยลง สรางวัฒนธรรมที่ดีในองคกร จะชวยใหประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงานดีขึ้น ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา เขต 3 ไดตระหนักถึงภาระงานที่ไดรับมอบตามกฎหมายและจากหนวยงานบังคับ

บัญชา โดยจะพัฒนาระบบการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพและความเขมแข็งเพิ่มข้ึน ดังน้ี

1. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา

2. จัดระบบการติดตาม กํากับดูแล และประเมินผลการดําเนินงานใหเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงผูเรียนเปนสําคัญ

3. จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาและปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอยู

เสมอ เพ่ือใหสามารถนําขอมูลมาใชในการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ

4. สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา เนนการสรางเครือขายและการมี

สวนรวมจากผูเกี่ยวของ

5. การบริหารจัดการดานงบประมาณและการบริหารงานบุคคล จะตอง

ดําเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคบั แนวปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความ

เปนธรรม โปรงใส ตรวจสอบได

          



 ที่ปรึกษา

     นายกิตติพงศ  โดงพิมาย ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3

     นายปรีชา  กําพุฒกลาง รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3

     นายศราวุธ  พิมละมาศ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3

     นายสุริยนต  กลัยาณี รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3

 คณะทํางาน

     นางบัญชา  ศรีปญญาวุฒิ ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน

     นายธน ู ฤทธิกูล ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา

     นางพิสมัย  คําสาริรักษ ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

     นายธานินทร  ศิริกําเนิด ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ

     นางขวัญเรือน  รุงตาล ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน

     นางประทุมทิพย  พรหมคุณ ผูอํานวยการกลุมบริหารการเงินและสินทรัพย

     นางเกดสุชา  ทองนอย ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมพัฒนาครูและบุคลากร

     นายธีรนัย  อิ่มพรมราช ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมกฎหมายและนิติกร

     นางรัตดา  คูณมา ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบคุคล

     นางศลิษา  ศริิกําเนิด ปฏบิัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมสงเสริมทางไกลฯ

     นางสาวสุมล  ศิริปรุ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

     นางสาวอรดา  อบสุนทร เจาพนกังานธุรการชํานาญงาน

     นางสาวรุงรัตตา วรรณเสถียร นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

     นางสาวธัญสุดา  แสนลือชา ลูกจางชั่วคราว

 ผูสนับสนุนขอมูล

     ผูรับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
     

 ผูสนับสนุนภาพถาย

     นายสุภรัฐ  แปนคงพะเนาว  นักประชาสัมพันธชาํนาญการ
     

 บรรณาธิการ/รูปเลม

     นางบัญชา  ศรีปญญาวุฒิ ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 

     นางสาวรุงรัตตา วรรณเสถียร นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

     

คณะผูจัดทํา




