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รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ฉบับนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน การจัดการ
ศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งนับเป็นภารกิจและเครื่องมือส าคัญยิ่ง ประการหนึ่งขององค์กร ในการ
น าเสนอผลการด าเนินงาน โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมไว้ตลอดงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นตัวบ่งชี้ถึงความส าเร็จ 
หรือความก้าวหน้าในการด าเนินงาน รวมทั้งสรุปปัญหาและข้อเสนอแนะ เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชนและรายงาน
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ทราบถึงผลการด าเนินงานตามภารกิจการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานการจัดการศึกษาต่อในปีถัดไป 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วม
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง ท าให้รายงานผลการด าเนินงานฉบับนี้สมบูรณ์ตรงตาม
วัตถุประสงค์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการด าเนินงาน ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ที่สนใจและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโอกาสต่อไป  
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พระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที่ 10 กับการพัฒนาการศึกษา 
 
การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน 
 1.  มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

 ความรู้ ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง  
 ยึดมั่นในศาสนา 
 มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 

2. มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม 
 รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ/ชั่ว-ดี 
 ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 
 ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 
 ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 

3. มีงานท า มีอาชีพ 
 การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชน

รักงาน สู้งาน ท าจนงานส าเร็จ 
 การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร ต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนท างานเป็นและ    

มีงานท าในที่สุด 
 ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมือชีพ มีงานท า จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 

4. เป็นพลเมืองด ี
 การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน 
 ครอบครัว สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่           

เป็นพลเมืองด ี
 การเป็นพลเมืองดี คือ "เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า " เช่น งานอาสาสมัคร          

งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศล ให้ท าด้วยความมีน้ าใจ และความเอ้ืออาทร 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

1. สภาพทั่วไป 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 ที่ตั้งถนนสุขำภิบำล 14 ต ำบลแชะ 

อ ำเภอครบุรี   จั งหวัดนครรำชสีมำ รหัสไปรษณีย์  30250  กำรติดต่อสื่อสำร หมำยเลขโทรศัพท์                    
044-445161, 044-449021  โทรสำร 044-445161 ต่อ 801 Website http://www.Korat3.go.th. 
มีพ้ืนที่บริกำร 4 อ ำเภอ ประกอบด้วย อ ำเภอครบุรี อ ำเภอเสิงสำง อ ำเภอปักธงชัย และอ ำเภอวังน้ ำเขียว ดังนี้ 
 

 

รูปที่ตั้งและอาณาเขตส านักงานเขตที่พื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับอ ำเภอสูงเนิน อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ อ ำเภอโชคชัย 
ทิศใต้  ติดต่อกับจังหวัดปรำจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดบุรีรัมย์ 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ ำเภอปำกช่อง 
 
 
 

http://www.korat3.go.th/
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อ าเภอครบุรี (Amphoe KhonBuri)  
 ค าขวัญอ าเภอ “น้ าตกวังเต่า เขาจอมทอง สองเขื่อนงามล้ า ถ้ าวัวแดง ศิลาแลงปรางค์ครบุรี 

บารมีหลวงปู่นิล” มีเขตกำรปกครอง 12 ต ำบล 152 หมู่บ้ำน แยกเป็น 5 เทศบำล 10 องค์กำรบริหำร        
ส่วนต ำบล เดิมอยู่ในเขตปกครองของอ ำเภอกระโทก (อ ำเภอโชคชัยในปัจจุบัน)  ได้รับกำรยกฐำนะเป็นกิ่งอ ำเภอ                
ในปี พ.ศ. 2450  ซึ่งขณะนั้นมีเขตกำรปกครองรวม 3 ต ำบล ได้แก่ ต ำบลแชะ ต ำบลจระเข้หิน และต ำบล       
สระตะเคียน ปี พ.ศ. 2482 ได้รับกำรยกฐำนะขึ้นเป็นอ ำเภอ และได้ชื่อว่ำ  "อ ำเภอครบุรี" โดยใช้ชื่อต ำบลหนึ่ง    
มำเป็นชื่ออ ำเภอ คือ ต ำบลครบุรี ซึ่งเดิมเป็นต ำบลหนึ่งของอ ำเภอปักธงชัย ต่อมำได้รวมเข้ำกับกิ่งอ ำเภอแชะ และ
ตั้ ง เป็น  "อ ำเภอครบุรี "  เ พ่ือสะดวกในกำรติดต่อรำชกำรของประชำชน เพรำะมี ระยะทำงใกล้กว่ ำ                      
โดยมีที่ว่ำกำรอ ำเภอครบุรี  ตั้งอยู่ที่ กิ่งอ ำเภอแชะเดิม และในปี พ.ศ. 2521 อ ำเภอครบุรี ได้มีกำรแยกออกไป
เป็นอีก 1 อ ำเภอ คือ อ ำเภอเสิงสำง ในปัจจุบันค ำว่ำ "ครบุรี" แปลว่ำเมืองต้นน้ ำ หรือเมืองสำยน้ ำเพรำะ            
มีแควน้ ำหลำยสำย จึงเรียกว่ำ "เมืองสำครบุรี" ต่อมำค ำว่ำ "สำครบุรี" กร่อนหำยไป จึงเหลือค ำว่ำ "ครบุรี"            
มำตรำบจนทุกวันนี้ อ ำเภอครบุรี ตั้งหมู่ที่ 4 ต ำบลแชะอยู่ทำงทิศใต้ของจังหวัดนครรำชสีมำ ห่ำงจำกตัวจังหวัด       
58 กิโลเมตร คิดเป็นพ้ืนที่  1,748 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 1,150,000 ไร่  เป็นพ้ืนที่ป่ำสงวนแห่งชำติและ    
เตรียมกำรสงวน 1,453.68 ตำรำงกิ โลเมตร หรือ 908,612.50 ไร่  และพ้ืนที่นอกเขตป่ำไม้  330.32            
ตำรำงกิโลเมตร หรือ 206,387.50 ไร่ มีประชำกรทั้งสิ้น 96,605 คน แยกเป็น ชำย 47,441 คน                 
หญิง 49,164 คน 

 ลักษณะภูมิประเทศ ส่วนใหญ่เป็นที่รำบและที่รำบสูงอยู่ในเขตอุทยำนแห่งชำติทับลำน และ    
ป่ำสงวนแห่งชำติ รำษฎรส่วนใหญ่ไม่มีเอกสำรสิทธิ์   ซึ่งเกษตรกรประกอบอำชีพท ำนำ  โดยอำศัยคลอง
ธรรมชำติ  คลองชลประทำนจำกเขื่อนล ำมูลบน และเขื่อนล ำแชะ หนองน้ ำสำธำรณะ และน้ ำฝนเป็นแหล่งน้ ำ
ต้นทุนที่ส ำคัญในกำรท ำเกษตรกรรม เพ่ือใช้ในกำรอุปโภคและประโยชน์จำกด้ำนเกษตร 
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อ าเภอเสิงสาง (Amphoe Soeng Sang)  
 ค าขวัญอ าเภอ “เขื่อนล าปลายมาศ เที่ยวหาดชมตะวัน ถิ่นมันหม่อนไหม ผลไม้พืชผัก 

ตะเคียนยักษ์ทับลาน นมัสการหลวงปู่สอน” ค ำว่ำเสิงสำง หมำยควำมว่ำ "ใกล้รุ่ง" หรือ รุ่งอรุณ ประวัติควำม
เป็นมำของอ ำเภอเสิงสำงเป็นต ำนำนพ้ืนบ้ำนของชำวอีสำน ควำมว่ำ ท้ำวประจิต เจ้ำเมืองกัมพูชำได้ออกติดตำมหำ     
นำงอรพิมพ์ที่เมืองพิมำย เมื่อได้พบกันแล้วจึงพำกันเดินกลับ แต่มีเหตุต้องพลัดหลงกัน และได้มำพบกันอีกครั้ง      
ที่หมู่บ้ำนแห่งหนึ่งตอนพระอำทิตย์ก ำลังจะขึ้น จึงเรียกหมู่บ้ำนนั้นว่ำ "บ้ำนเสิงสำง" ซึ่งต่อมำได้น ำมำตั้งเป็นอ ำเภอ 
เดิมอ ำเภอเสิงสำงเป็นต ำบลหนึ่งของอ ำเภอครบุรี มีเขตกำรปกครอง 6 ต ำบล 84 หมู่บ้ำน แยกเป็น 2 เทศบำล      
6 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ต่อมำเมื่อวันที่ 7 พฤษภำคม 2519 กระทรวงมหำดไทยได้ยกฐำนะท้องที่ต ำบล     
สระตะเคียน ขึ้นเป็นกิ่งอ ำเภอเรียกว่ำ "กิ่งอ ำเภอเสิงสำง" และได้ยกฐำนะเป็นอ ำเภอเมื่อวันที่ 25 มีนำคม 2522 
ตั้งอยู่ทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดนครรำชสีมำ อยู่ห่ำงจำกจังหวัดนครรำชสีมำประมำณ 90 กิโลเมตร        
มี พ้ืนที่ทั้งหมด 1,197 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 748,125 ไร่ อำณำเขตติดต่อ ทิศเหนือติดต่อกับอ ำเภอ          
หนองบุญมำก จังหวัดนครรำชสีมำและอ ำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ทิศใต้ติดต่อกับอ ำเภอวัฒนำนคร         
จังหวัดสระแก้ว ทิศตะวันออกติดต่อกับอ ำเภอปะค ำ อ ำเภอโนนดินแดง อ ำเภอโนนสุวรรณและอ ำเภอหนองกี่ 
จังหวัดบุรีรัมย์ ทิศตะวันตกติดต่อกับอ ำเภอครบุรี จังหวัดนครรำชสีมำ มีประชำกรทั้งสิ้น 70,597 คน แยกเป็น 
ชำย 34,959 คน หญิง 35,638 คน   

 ลักษณะภูมิประเทศ สภำพพ้ืนที่ของอ ำเภอเสิงสำงเป็นที่รำบสูง มีภูเขำเตี้ยๆ ควำมสูงอยู่ระหว่ำง 
15 - 300 เมตร จำกระดับน้ ำทะเลปำนกลำง มีล ำน้ ำธรรมชำติไหลผ่ำนที่ส ำคัญ 1 สำย คือล ำปลำยมำศ         
ซึ่งเป็นต้นน้ ำเกิดจำกเทือกเขำพนมดงเล็กไหลผ่ำนท้องที่ต ำบลโนนสมบูรณ์ ต ำบลสระตะเคียน ต ำบลกุดโบสถ์  
ผ่ำนไป เขตท้องที่จังหวัดบุรีรัมย์ และไหลไปบรรจบล ำน้ ำมูลที่อ ำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ  
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อ าเภอปักธงชัย (Amphoe Pak Thong Chai)  
 ค าขวัญอ าเภอ “ล าพระเพลิงน้ าใส ผ้าไหมเนื้องาม ข้าวหลามนกออก ถั่วงอกวังหมี หม่ีตะคุ” 

มีเขตกำรปกครอง 16 ต ำบล 215 หมู่บ้ำน แยกเป็น 6 เทศบำล 12 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เดิมปักธงชัย   
เป็นเมืองโบรำณตั้งแต่ขอมเรืองอ ำนำจ ทั้ งนี้สันนิษฐำนได้จำกเขตอ ำเภอ ปักธงชัย มีซำกปรักหักพัง                  
ของปรำงค์ หรือเทวำลัยหลำยแห่งที่เป็นศิลปกรรม และสถำปัตยกรรมที่ขอมนิยมสร้ำงตำมเมืองต่ำงๆ                
ที่ตนปกครองอยู่ใหญ่บ้ำง เล็กบ้ำง ตำมควำมส ำคัญของแต่ละเมืองในสมัยกรุงศรีอยุธยำ จำกหลักฐำนที่ปรำกฏตำม
แผนที่ยุทธศำสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยำได้ปรำกฏชื่อเมืองปัก ตั้งอยู่ใกล้เมืองนครรำชสีมำ ควำมส ำคัญก็คือ เป็นเมือง
หน้ำด่ำนทำงทิศใต้ ของเมืองนครรำชสีมำ เพ่ือเป็นกองระวังหน้ำ คอยสอดแนมข้ำศึก และคอยปะทะขัดขวำง
หน่วงเหนี่ยวไม่ให้ข้ำศึกยกทัพประชิดเมืองนครรำชสีมำเร็วเกินไป เมืองปักในสมัยนั้นจึงถูกตั้งและเรียกว่ำ       
“ด่ำนจะโปะ” เช่นเดียวกับ ด่ำนเกวียน ด่ำนจอหอ ด่ำนขุนทด เป็นต้น พ.ศ. 2451 พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัวทรงปรับปรุง ระเบียบรำชกำรปกครองเป็นแบบเทศำภิบำล เมืองปักจึงถูกยุบลงเป็นอ ำเภอปักธงชัย 
ขึ้นกับมณฑลนครรำชสีมำ ที่ตั้งและอำณำเขตอ ำเภอปักธงชัย ตั้งอยู่ทำงทิศใต้ของจังหวัด อยู่ห่ำงจำกนครรำชสีมำ 
32 กิโลเมตร ไปตำมทำงหลวงหมำยเลข 304 (โครำช- ปักธงชัย-กบินทร์บุรี )  มีอำณำเขตติดต่อกับ                 
เขตกำรปกครองข้ำงเคียงดังต่อไปนี้ อ ำเภอครบุรี ทิศใต้ติดต่อกับอ ำเภอวังน้ ำเขียว ทิศตะวันตกติดต่อกับอ ำเภอ      
วั งน้ ำเขียว และอ ำเภอสู งเนิน  พ้ืนที่  1,374.3 ตำรำงกิ โลเมตร ประชำกร 117,425 คน แยกเป็น                       
ชำย 59,211 คน หญิง 60,214 คน 

 ลักษณะภู มิประเทศ   สภำพพ้ืนที่ เป็นที่ รำบ  ลักษณะเป็นดินร่ วนปนทรำยมีล ำห้วย                 
ไหลผ่ำน 2 สำย คือ ห้วยล ำซอ ต้นน้ ำมำจำกลุ่มน้ ำล ำพระเพลิง ซึ่งล ำห้วยทั้งสองสำยนี้ประชำชนได้ ใช้      
ประโยชน์ในด้ำนกำรเกษตรกรรมรวมทั้งใช้ในกำรอุปโภคบริโภค เช่น  ท ำไร่ ท ำนำ เลี้ยงสัตว์ ใช้ท ำเป็น         
ประปำหมู่บ้ำน เป็นต้น ซึ่งจะมีน้ ำตลอดปี น้ ำจะมำกในฤดูน้ ำหลำก น้ ำจะน้อยในฤดูแล้ง 
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อ าเภอวังน้ าเขียว (Amphoe Wang Nam Khiao)  
 ค าขวัญอ าเภอ “วังน้ าเขียวเมืองหนาว ภูเขามากมาย น้ าตกหลากหลาย ผลไม้นานาพันธุ์ 

แดนสวรรค์เมืองในหมอก”  มีเขตกำรปกครอง 5 ต ำบล 83 หมู่บ้ำน แยกเป็น 1 เทศบำล 5 องค์กำรบริหำร   
ส่วนต ำบล สภำพธรรมชำติที่ยังอุดมสมบูรณ์ เหมำะส ำหรับกำรท่องเที่ยว สูดอำกำศบริสุทธิ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยว    
ที่เต็มไปด้วย ป่ำเขำ ขุนเขำ สำยหมอกที่สวยงำม น้ ำตก ถ้ ำ ให้ท่ำนได้มำท่องเที่ยวได้หลำกหลำยลักษณะด้วยกัน 
ได้แก่กำรศึกษำธรรมชำติ ภูมิทัศน์ แคมป์ปิ้ง ตกปลำ ร่วมปลูกป่ำ ศึกษำชีวิตชนบทวังน้ ำเขียว เป็นอ ำเภอหนึ่ง      
ที่อยู่ตอนใต้ของจังหวัดนครรำชสีมำ ที่มำของชื่อ“วังน้ ำเขียว” นั้นได้มำจำกสภำพภูมิประเทศของที่นี่ เพรำะพ้ืนที่
ใ น แถบนี้ มี วั ง น้ ำ ที่ ใ ส ง ด ง ำม เป็ น ธ ร รมชำติ  น้ ำ นั้ น ใ ส จนมอง เห็ น เ ง ำ สะท้ อนสี เ ขี ย วขอ งต้ น ไม้                                          
จึงเรียกพ้ืนที่นี้ว่ำ “วังน้ ำเขียว” วังน้ ำเขียวมีถนนเส้นหลักที่พำดผ่ำนอ ำเภอกบินทร์บุรี จำกด้ำนจังหวัดปรำจีนบุรี   
มีกำรปกครองแยกเป็น 5 ต ำบล ต ำบลต่ำงๆ ประกอบด้วย ต ำบลวังน้ ำเขียว ต ำบลไทยสำมัคคี ต ำบลอุดมทรัพย์ 
ต ำบลวังหมี และต ำบลระเริง และมีพ้ืนที่ติดต่อกับ อ ำเภอนำดี อ ำเภอปักธงชัย อ ำเภอปำกช่อง อ ำเภอเสิงสำง และ
อ ำเภอครบุรี  พ้ืนที่  1,129.996 ตำรำงกิ โลเมตร ประชำกร  45,265 คน แยกเป็นชำย 22,513 คน                  
หญิง 22,752 คน  

 ลักษณะภูมิประเทศ สภำพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นภูเขำสูงลักษณะพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นสลับกับพ้ืนที่รำบ
เนินเขำควำมสูงเฉลี่ย 200 - 700 เมตร จำกระดับน้ ำทะเลปำนกลำง สำมำรถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะพ้ืนที่ลอน
หรือลูกคลื่นลอดลำด ระดับควำมสูงตั้งแต่ 300 - 400 เมตร จำกระดับน้ ำทะเล และพ้ืนที่เนินเขำและภูเขำ          
ระดับควำมสูง 400 - 700 เมตร จำกระดับน้ ำทะเล 
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2. อ านาจหน้าที่  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ มีอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร

กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีอ ำนำจหน้ำที่
ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร อ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 

1. จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย
มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนและควำมต้องกำรของท้องถิ่น 

2. วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำและหน่วยงำนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ             
และแจ้งจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ และก ำกับ ตรวจสอบติดตำม กำรใช้จ่ำย
งบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 

3. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
4. ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รวมทั้งหน่วยงำน           

ที่จัดกำรศึกษำนอกระบบ กำรศึกษำตำมอัธยำศัยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
5. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
6. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำงๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดและ   

กำรพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
7. จัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำและประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
8. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รวมทั้ งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิ ชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบัน อ่ืน                                  
ที่จัดรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

9. ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัย และกำรพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
10. ประสำนส่งเสริมกำรด ำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำร คณะกรรมกำร และคณะท ำงำนด้ำนกำรศึกษำ 
11. ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กร  หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชนและองค์กรปกครอง     

ส่วนท้องถิ่น 
12. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจกำรภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ที่มิได้ระบุให้เป็นหน้ำที่ของผู้ใด โดยเฉพำะ

หรือปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเป็นหน่วยงำนที่มีควำมส ำคัญยิ่ง ในกำรก ำกับดูแล สนับสนุน 

ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพ โดยเป้ำหมำยหลักอยู่ที่กำรให้บริกำร           
ทำงกำรศึกษำประชำกรวัยเรียน ในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน อย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพและไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย          
ซึ่งเป็นไปตำมบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย และพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 
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3. โครงสร้างการบริหาร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3  แบ่งเป็น 9 กลุ่ม และ 1 หน่วย  ดังนี้ 

1. กลุ่มอ ำนวยกำร 
2. กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
3. กลุ่มนโยบำยและแผน 
4. กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
5. กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
6. กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
7. กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
8. กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
9. กลุ่มกฎหมำยและคดี 
10. หน่วยตรวจสอบภำยใน 

1) กลุ่มอ านวยการ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เป็นงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดระบบบริหำรองค์กำร   
กำรประสำนงำนและให้บริกำร สนับสนุน ส่งเสริม ให้กลุ่มภำรกิจและงำนต่ำง ๆ ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
สำมำรถบริหำรจัดกำรและด ำเนินงำนตำมบทบำท ภำรกิจ อ ำนำจหน้ำที่ได้อย่ำงเรียบร้อยมีประสิทธิภำพ และ
ประสิทธิผลบนพ้ืนฐำนของควำมถูกต้องและโปร่งใส ตลอดจนสนับสนุนและให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร สื่ออุปกรณ์             
ทำงกำรศึกษำและทรัพยำกรที่ใช้ในกำรจัดกำรศึกษำแก่สถำนศึกษำ เพ่ือให้สถำนศึกษำบริหำรจัดกำร               
ได้อย่ำงสะดวกคล่องตัวมีคุณภำพ ประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยมีอ ำนำจหน้ำที่  ดังนี้ 

(ก) ปฏิบัติงำนสำรบรรณของส ำนักงำนเขต  
(ข) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนช่วยอ ำนวยกำร 
(ค) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับอำคำรสถำนที่ สิ่งแวดล้อม และยำนพำหนะ 
(ง) จัดระบบบริหำรงำน กำรควบคุมภำยใน และพัฒนำองค์กรส ำนักงำนเขต 
(จ) ประชำสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกำรและผลงำนของส ำนักงำนเขตและส่วนรำชกำรในสังกัด 
(ฉ) เผยแพร่และให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร 
(ช) ประสำนกำรด ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำยในและภำยนอกเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
(ซ) ประสำนงำนที่เกี่ยวกับกำรสรรหำกรรมกำรและอนุกรรมกำรในระดับต่ำง ๆ 
(ณ) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรภำยในของส ำนักงำนเขตท่ีมิใช่งำนของส่วนรำชกำรใด

โดยเฉพำะ 
(ญ) ส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรและสวัสดิภำพในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ และ

หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ 
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2) กลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นกำรบริหำรงำนบุคคลในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เน้นมำตรกำรจูงใจ                 

ให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติงำนเพ่ือตอบสนองภำรกิจของหน่วยงำนโดยยึดหลักกำรกระจำย
อ ำนำจ ระบบคุณธรรมและหลักธรรมำภิบำล เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรมีควำมคล่องตัวเกิดควำมอิสระ              
ในกำรปฏิบัติงำนภำยใต้กฎหมำย ระเบียบปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติได้รับกำรพัฒนำ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีขวัญก ำลังใจ 
น ำไปสู่กำรบริกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมหลักกำรบริหำรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภำพ    
ของผู้เรียน โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 

(ก) วำงแผนอัตรำก ำลัง ก ำหนดต ำแหน่งและวิทยฐำนะ 
(ข) สรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง ย้ำย โอน และกำรออกจำกรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร             

ทำงกำรศึกษำ 
(ค) ด ำเนินงำนบ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ 
(ง) พัฒนำบุคลำกร ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และพัฒนำมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณ 
(จ) ด ำเนินงำนวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และกำรด ำเนินคดีของรัฐ 
(ฉ) ปฏิบัติงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
(ช) จัดท ำมำตรฐำน คุณภำพงำน ก ำหนดภำระงำนขั้นต่ ำและเกณฑ์กำรประเมิน ผลงำนส ำหรับ

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
(ซ) ประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนบุคคลและจัดท ำรำยงำนประจ ำปี ที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำน

บุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในหน่วยงำนกำรศึกษำเพ่ือเสนอคณะอนุกรรมกำรบริหำรงำน
บุคคลเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

3) กลุ่มนโยบายและแผน เป็นหน่วยงำนที่ส่งเสริมสนับสนุนและประสำนงำนในเชิงนโยบำย               
ให้สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเป็นไปตำมนโยบำยและมำตรฐำนกำรศึกษำชำติมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงำน             
ตำมยุทธศำสตร์เป็นส ำคัญ (Strategic Result Based Management : SRBM) ใช้ระบบงบประมำณแบบมุ่งเน้น
ผลงำนตำมยุทธศำสตร์ (SPBB)  โดยเน้นควำมโปร่งใส ทันสมัย ควำมรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภำพ
และประสิทธิ ผล  ยึ ดหลักกำรมีส่ วนร่ วม (Participation) กำรบริหำรที่ สนับสนุนที่ ใช้ โรงเรียนเป็นฐำน                
(School – Based Management) โดยมีกระบวนกำรวำงแผน กำรด ำเนินกำรตำมแผน กำรก ำกับติดตำมผล      
อย่ำงเป็นระบบ โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 

(ก) จัดท ำนโยบำยและแผนพัฒนำกำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ     
แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น 

(ข) วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และแจ้งกำรจัดสรร
งบประมำณ 

(ค) ตรวจสอบ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณและผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำย
และแผน 

(ง) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 
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4) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นงำนที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำในสังกัดเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ สำมำรถจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยเน้นกำรบูรณำกำร กำรจัดกำรศึ กษำ      
ทั้งกำรศึกษำในระบบ นอกระบบและตำมอัธยำศัยไปสู่กำรศึกษำตลอดชีพ น ำแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญำท้องถิ่น    
ไปใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอน ส่งเสริมสุขภำพกำย สุขภำพจิตให้สมบูรณ์จัดสวัสดิกำร สวัสดิภำพ และกองทุน    
เพ่ือกำรศึกษำ ที่จะเป็นกำรช่วยเหลือผู้เรียนปกติ ด้อยโอกำส พิกำร และมีควำมสำมำรถพิเศษ อีกทั้งส่งเสริม     
ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน สถำบันทำงศำสนำ สถำนประกอบกำร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน                   
ร่วมจัดกำรศึกษำทีส่่งผลต่อคุณภำพชีวิตของผู้เรียน โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 

(ก) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ในรูปแบบกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ และ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย 

(ข) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กร
วิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบันสังคมอ่ืน 

(ค) ประสำนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำมำรถจัดกำรศึกษำสอดคล้อง           
กับนโยบำยและมำตรฐำนกำรศึกษำ 

(ง) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำสและผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ 
(จ) ส่งเสริมงำนกำรแนะแนว สุขภำพอนำมัย กีฬำและนันทนำกำร ลูกเสือ ยุวกำชำด เนตรนำรี        

ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษำวิชำทหำร ประชำธิปไตย วินัยนักเรียน กำรพิทักษ์สิทธิเด็กและเยำวชน และ         
งำนกิจกำรนักเรียนอื่น 

(ฉ) ส่งเสริมสนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ 
(ช) ส่งเสริมงำนกิจกรรมพิเศษและงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
(ซ) ประสำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรใช้สำรเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไข และ

คุ้มครองควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
(ณ) ด ำเนินงำนวิเทศสัมพันธ์ 
(ญ) ประสำน ส่งเสริมกำรศึกษำกับศำสนำและกำรวัฒนธรรม 
(ฎ) ส่งเสริมแหล่งกำรเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทำงกำรศึกษำและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
(ฏ) ประสำนและส่งเสริมสถำนศึกษำให้มีบทบำทในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

5) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นกลุ่มงำนด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรนิเทศ
กำรศึกษำวิเครำะห์ วิจัย ติดตำมตรวจสอบและประเมินผลกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
เพ่ือให้สถำนศึกษำ มีควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีคุณภำพ ได้มำตรฐำน     
เท่ำเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเป็นฐำนส่งผลให้ผู้เรียน ทั้งในระบบ นอกระบบ และตำมอัธยำศัยเกิดกำรเรียนรู้     
ตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรศึกษำ โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 

(ก) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน หลักสูตรกำรศึกษำ           
ระดับก่อนประถมศึกษำ และหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ 

(ข) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำหลักสูตร กำรสอนและกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
(ค) วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับกำรวัดและกำรประเมินผล

กำรศึกษำ 
(ง) วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม มำตรฐำนกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำรวมทั้งประเมิน 

ติดตำม และตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
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๑๐ 

 
(จ) นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
(ฉ) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย พัฒนำ ส่งเสริมและพัฒนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ  
(ช) ปฏิบัติงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ                     

ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
6) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 

(ก) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรกำรเงิน 
(ข) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนบัญชี 
(ค) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนพัสดุ 
(ง) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนบริหำรสินทรัพย์ 
(จ) ให้ค ำปรึกษำสถำนศึกษำเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนบริหำรกำรเงิน งำนบัญชี งำนพัสดุ                         

และงำนบริหำรสินทรัพย ์
7) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 

(ก) ศึกษำ วิเครำะห์ ด ำเนินกำร และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล 
(ข) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
(ค) ด ำเนินงำนสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
(ง) ด ำเนินกำรวิเครำะห์ และปฏิบัติงำนระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสำรสนเทศและ      

กำรสื่อสำร 
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินงำนบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
(ฉ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่ได้รับ

มอบหมำย 
8) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 

(ก) ด ำเนินงำนฝึกอบรมกำรพัฒนำก่อนแต่งตั้ง 
(ข) ด ำเนินงำนฝึกอบรมพัฒนำเพื่อเพ่ิมศักยภำพกำรปฏิบัติงำน 
(ค) ด ำเนินงำนพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นไปตำมมำตรฐำน วิชำชีพ

และจรรยำบรรณ 
 (ง) ปฏิบัติงำนส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชู เกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร             

ทำงกำรศึกษำ 
(จ) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรลำศึกษำต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติกำรวิจัยภำยในประเทศหรือ

ต่ำงประเทศ 
(ฉ) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และเสริมสร้ำงระบบเครือข่ำยกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(ช) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมำย 
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9)  กลุ่มกฎหมายและคดี  เป็นหน่วยงำนที่ปฏิบัติงำนขึ้นตรงกับผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 

(ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำกำรมีวินัยและรักษำวินัย 
(ข) ด ำเนินกำรสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
(ค) ด ำเนินกำรสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและกำรตรวจพิจำรณำวินัย 
(ง) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำอุทธรณ์ 
(จ) ด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์ 
(ฉ) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ 
(ช) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอำญำ และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ 
(ซ) กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(ฌ) ด ำเนินกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย จัดท ำข้อมูลและติดตำมประเมินผลเพื่อพัฒนำงำน กฎหมำย

และงำนคดีของรัฐ 
(ญ) กำรปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้     

รับมอบหมำย 
10) หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงำนควบคุมภำยในของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ          

เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุวัตถุประสงค์ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ เป็นเครื่องมือของผู้บริหำรในกำร ส่งสัญญำณเตือน
ควำมเสี่ยง ที่ท ำให้หน่วยงำนปฏิบัติไม่บรรลุเป้ำหมำย กำรตรวจสอบภำยในที่เพียงพอมีกำรสอบทำนที่ดี      
สำมำรถที่จะท ำให้กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพประสิทธิผล ประหยัดและโปร่งใส 
โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 

(ก) ประเมินระบบกำรควบคุมภำยในและกำรประเมินควำมเสี่ยง 
(ข) ตรวจสอบด้ำนกำรให้ควำมเชื่อมั่นและกำรให้ค ำปรึกษำตำมประเภทกำรตรวจสอบ     

ทำงกำรบัญชี กำรปฏิบัติตำมระเบียบ กำรปฏิบัติงำน กำรด ำเนินงำน สำรสนเทศ กำรบริกำรและกำรสอบพิเศษ                     
(ค) บริหำรกำรตรวจสอบ จัดแผนกำรตรวจสอบภำยในประกันคุณภำพงำนตรวจสอบภำยใน 
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โครงสร้างการบริหารงาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่ม
อ ำนวยกำร 

คณะกรรมกำรตดิตำมตรวจสอบ ประเมินผล  

และนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) 

โครงสร้างการบริหารงาน 

 สพป.นครราชสีมา เขต 3 

 

หน่วยตรวจสอบภำยใน 

  
 

กลุ่มกฎหมำยและคด ี 

   
 

สถำนศึกษำ 

กลุ่มนโยบำย     
และแผน 

กลุ่มบริหำรงำน
บุคคล 

คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ 

กลุ่มบริหำรงำนกำรเงิน
และสินทรัพย ์

กลุ่มส่งเสริมกำร
จัดกำรศึกษำ 

กลุ่มพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

  

กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

  

กลุ่มนิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
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คณะผู้บริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสุริยนต์  กัลยาณ ี
รอง ผอ.สพป. นครรำชสีมำ เขต 3 

โทรศัพท์ 06 1028 3413 

นายกติตพิงศ์  โด่งพิมาย 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 

โทรศัพท์ 09 0240 9860 

นายศราวุธ  พิมละมาศ 
รอง ผอ.สพป. นครรำชสีมำ เขต 3 

โทรศัพท์ 09 5605 9392 

นายสายัณห์  คอกขุนทด 
รอง ผอ.สพป. นครรำชสีมำ เขต 3 

โทรศัพท์  09 1832 9452 



 

 

รายงานผลการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราสีมา เขต 3 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

๑๔ 

 
 

ผู้อ านวยการกลุ่มภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางบัญชา  ศรีปัญญาวุฒิ 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 

โทรศัพท์ 08 1062 3433 

นางสาวคนึงนิต อินทรกระโทก 
ปฏิบัติหน้ำที่ผูอ้ ำนวยกำร 

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
โทรศัพท์ 08 8265 5366 

นายธานินทร์  ศิริก าเนิด 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 
โทรศัพท์ 08 5856 5728 

นางขวัญเรือน  รุ้งตาล 
ผู้อ ำนวยกำรหนว่ยตรวจสอบภำยใน 

โทรศัพท์ 08 1877 5442 

นางรัตดา  คูณมา 
ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำร 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
โทรศัพท์ 08 2945 7689 

นางสาวเพชรรัตน์  ศรีไทย 
ปฏิบัติหน้ำที่ผูอ้ ำนวยกำร 
กลุ่มนิเทศ ติดตำม และ

ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
โทรศัพท์ 08 9578 5541 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคด ี

นางศลิษา  ศิริก าเนิด 
ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำร 

กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล 
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

โทรศัพท์ 08 8594 0801 

นางประทุมทิพย์  พรหมคุณ 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงิน

และสินทรัพย์ 
โทรศัพท์ 06 2946 5326 

นางเกดสุชา  ทองน้อย 
ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำร 

กลุ่มพัฒนำครแูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
โทรศัพท์ 08 1878 5033  

ว่ำง 
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ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นายสามารถ ยุระชัย 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

บ้ำนหนองขนำก 
โทรศัพท์ 06 37620 1856    

เสิงสาง 

นายสมหมาย แสนลือชา 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน         

บ้ำนเฉลียง (คุรุรำษฎร์บ ำรุง) 
โทรศัพท์ 08 9947 3831 

ถ ้าวัวแดง 

ชมตะวัน 

นายปรีดา โชติธรรมวาทิน 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน            

บ้ำนโนนสมบูรณ์ 
โทรศัพท์ 08 1976 3357 

จสอ.ณรงค์  รัตนกุล 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
บ้ำนเมืองปักสำมัคคี 

โทรศัพท์ 08 1889 5599 

เมืองปักไหมงาม 

ล้ามูลบน 

นายถนัด บันลือ 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน           

บ้ำนคลองยำง (มูลบนอุปถัมภ์)  
โทรศัพท์ 08 6259 7629 

วังคีร ี

นายสุรชัย  แพงเพ็ง 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน                         
เจียรวนนท์อุทิศ 2 

โทรศัพท์ 09 0279 4623 

นครธรรม 

นายดาวเรือง เรืองรัตนโชติ 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแชะ 
โทรศัพท์ 09 3242 5276 

สมเด็จพระธีรญาณมุณี วังน ้าเขียวสามัคคี 

นายเมธี  ณนภัทรเมธี 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน         

ธงชัยเหนือวิทยำ (โคกศิลำ) 
โทรศัพท์ 08 1879 8850 

นายอนุลักษณ์  เผยกลาง 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน               

บ้ำนบุตะโก 
โทรศัพท์ 08 6252 2647 

พระยาตะแบก ล้าพระเพลิง 

นายกานต์เลิศ ก้อนหิน 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
บ้ำนหนองตะแบก 

โทรศัพท์  09 0818 3363       

เบญจมิตรธงชัย 

นายนิยม  สมบัติ 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน          
หนองนกเขียนสำมัคคี 

โทรศัพท์ 08 9585 7878 

นายภิรมย์  เข็มพุดซา 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองแฟบ

(วุฒิรัฐประชำสรรค์) 
โทรศัพท์ 09 3359 3882 

ว่าง 
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4. ข้อมูลพื้นฐาน 
ตารางท่ี 1  จ านวนบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

บุคลากร 

เพศ ระดับการศึกษา 

ชาย หญิง รวม 
ต่ ากว่า
ปริญญา

ตรี 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

รวม 

ข้าราชการคร ู         

ผอ.สพท. 1   1       1 1 

รอง ผอ.สพท. 2   2     2   2 
บุคลการทางการศึกษา         

กลุ่มอ ำนวยกำร 3 3 6 1 2 3   6 

กลุ่มนโยบำยและแผน 1 5 6   4 2   6 

กลุ่มบรหิำรงำนบุคคล   7 7   2 5   7 
กลุ่มส่งเสรมิกำรจดั
กำรศึกษำ 

  8 8   2 6   8 

กลุ่มบรหิำรงำนกำรเงินฯ   6 6   3 3   6 

กลุ่มนิเทศ ตดิตำมและ
ประเมินผลฯ 

2 14 16   1 15   16 

กลุ่มส่งเสรมิกำรศึกษำ
ทำงไกลฯ 

  1 1     1   1 

กลุ่มพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำฯ 

  1 1     1   1 

กลุ่มกฎหมำยและคด ี             

หน่วยตรวจสอบภำยใน   2 2   1 1   2 
ลูกจ้าง         

ลูกจ้ำงประจ ำ                 

 - พนักงำนพิมพ์ดีด   1 1   1     1 

 - ช่ำงครุภณัฑ์ไม ้ 3   3 2 1     3 

 - พนักงำนบริกำร 1 3 4 2 2     4 

 - พนักงำนธุรกำร     0         0 

ลูกจ้ำงช่ัวครำว 1 3 4 0 4     4 

รวมท้ังสิ้น 14 54 68 5 23 39 1 68 
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ตารางท่ี 2  จ านวนสถานศึกษาในสังกัด จ าแนกตามขนาด 

ประเภท จ านวนนักเรียน จ านวนสถานศึกษา 

  ขนำดเล็ก 120 คน ลงมำ 91 

  ขนำดกลำง 121-600 คน 87 

  ขนำดใหญ่ 600-1,500 คน 5 

  ขนำดใหญ่พิเศษ 1,500 คน ขึ้นไป - 
รวมท้ังสิ้น 183 

ที่มำ :  รำยงำนขอ้มูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ (18 ก.ค. 63) 

ตารางท่ี 3  จ านวนนักเรียน และจ านวนห้องเรียนในสถานศึกษาของรัฐ 
ระดับชั้น จ านวนนักเรียน ปี 2559-2562 (ข้อมูล 10 มิ.ย.) 

ปี 
2559 

ห้อง ปี 
2560 

ห้อง ปี 2561 ห้อง ปี 2562 ห้อง 

อนุบำล 1 - - - - 819 76 783 75 

อนุบำล 2 2,766 199 3,106 202 2,791 195 2,709 197 

อนุบำล 3 2,865 198 2,756 198 3,011 196 2,826 197 

รวมก่อนประถมฯ 5,631 397 5,862 400 6,621 467 6,318 469 
ประถมศึกษำปีท่ี 1 3,284 207 3,142 204 3,396 205 3,246 203 

ประถมศึกษำปีท่ี 2 3,220 207 3,205 205 3,002 199 3,339 205 

ประถมศึกษำปีท่ี 3 3,288 207 3,223 207 3,082 199 2,964 199 

ประถมศึกษำปีท่ี 4 3,243 206 3,335 208 3,249 200 3,091 199 

ประถมศึกษำปีท่ี 5 3,427 207 3,238 205 3,256 205 3,248 201 

ประถมศึกษำปีท่ี 6 3,364 207 3,400 207 3,348 204 3,253 204 

รวมประถมศกึษา 19,826 1,241 19,543 1,236 19,333 1,212 19,141 1,211 
มัธยมศึกษำปีท่ี 1 1,578 69 1613 73 1,466 72 1,511 70 

มัธยมศึกษำปีท่ี 2 1,534 69 1467 69 1,465 71 1,363 71 

มัธยมศึกษำปีท่ี 3 1,383 69 1352 67 1,309 71 1,353 70 

รวมมัธยมต้น 4,495 207 4,432 209 4,240 214 4,227 211 

มัธยมศึกษำปีท่ี 4 97 4 111 4 81 5 55 4 

มัธยมศึกษำปีท่ี 5 71 4 66 4 46 5 68 4 

มัธยมศึกษำปีท่ี 6 74 5 43 5 66 4 45 4 

รวมมัธยมปลาย 242 13 220 13 193 14 168 12 

รวมท้ังสิ้น 30,194 1,858 30,057 1,858 30,387 1,907 29,854 1,903 
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ตารางท่ี 4  รายชื่อโรงเรียนในฝัน 

ที ่ ชื่อโรงเรียน ต าบล อ าเภอ ระดับ ผู้บริหาร 

1 บ้ำนบุไผ ่ ไทยสำมัคค ี วังน้ ำเขียว ขยำยโอกำส นำยจักรกฤษณ์ อินทสงค ์

2 บ้ำนโนนสมบรูณ ์ โนนสมบรูณ ์ เสิงสำง ประถมศึกษำ นำยปรีดำ โชติธรรมวำทิน 

3 บ้ำนระเริง ระเริง วังน้ ำเขียว ขยำยโอกำส นำงสำยฝน สุวรรณรินทร ์

4 บ้ำนกุดโบสถ ์ กุดโบสถ ์ เสิงสำง ขยำยโอกำส นำยสุนันท์ จงใจกลำง 

5 ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยำคำร เมืองปัก ปักธงชัย ขยำยโอกำส นำยเฉลมิยศ พุทธำ 

6 วัดพรหมรำช ตูม ปักธงชัย ขยำยโอกำส นำยสมบรูณ์ อุตรำ 

7 บ้ำนเฉลียง (คุรรุำษฎร์บ ำรุง) เฉลียง ครบุร ี ประถมศึกษำ นำยสมหมำย แสนลือชำ 

8 บ้ำนแชะ แชะ ครบุร ี ขยำยโอกำส นำยดำวเรือง เรืองรัตนโชต ิ
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ตารางท่ี 5  โรงเรียนประชารัฐ รุ่นที่ 1 
ที ่ ชื่อโรงเรียน ต าบล อ าเภอ เปิดสอน ชื่อผู้บริหาร 

1 ชุมชนบ้ำนเสิงสำง เสิงสำง เสิงสำง อ.1 - ม.3 น.ส.ธนวรรณ  ไวบรรเทำ 

2 บ้ำนรำษฎร์พัฒนำ บ้ำนรำษฎร์ เสิงสำง อ.2 - ม.3 นำยจำรุพันธ์ สุกอง 

3 บ้ำนหนองตะเข้-หนองตูม สุขไพบูลย์ เสิงสำง อ.2 - ม.3 นำยถำวร  อินทรสร 

4 บ้ำนสันติสุข สระตะเคียน เสิงสำง อ.2 - ม.3 นำยอรชุน   อุทัยวรรณ์ 

5 ชุมชนบ้ำนนำรำกอรพิมพ์ อรพิมพ์ ครบุรี อ.1 - ม.3 นำยไพฑูรย์ อักษรครบุรี 

6 บ้ำนหนองตะแบก ตะแบกบำน ครบุรี อ.1 - ม.3 นำยกำนต์เลิศ  ก้อนหิน 

7 ชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชำฯ) จระเข้หิน ครบุรี อ.2 - ป.6 นำยไกรวัลย์  นครำวนำกุล 

8 บ้ำนโคกกระชำยโนนกุ่ม โคกกระชำย ครบุรี อ.1 - ม.3 นำยพันธ์ศักดิ์  มีพวงพินธ์ 

9 บ้ำนซับก้ำนเหลือง ครบุรีใต้ ครบุรี อ.1 - ม.3 นำยบุญลือ  เพ็ชรดอน 

10 บ้ำนล ำเพียก ล ำเพียก ครบุรี อ.2 - ม.3 ว่ำท่ี ร.ต.หญิงสำยตำ ค ำสิงห์นอก 

11 บ้ำนบุตำโฮ-โนนกลำง บ้ำนใหม่ ครบุรี อ.2 - ป.6 นำยไมตรี  จันทองเดช 

12 บ้ำนหนองหินโคน สระว่ำนพระยำ ครบุรี อ.1 - ป.6 ว่ำท่ี รต.ภูมิ เพชรศักดำศิริ 

13 บ้ำนไชยวำล ครบุรี ครบุรี อ.1 - ป.6 น.ส.ศิริวรรณ์ รักษำสระน้อย 

14 บ้ำนบุมะค่ำ(ชำวไร่สำมัคคี) มำบตะโกเอน ครบุรี อ.2 - ป.6 นำยธนพล นวลมะณีย์ 

15 สะแกรำชวิทยำคม สะแกรำช ปักธงชัย อ.1 - ม.3 นำงอุทุมพร  เครือบคนโท 

16 บ้ำนปลำยดำบ สุขเกษม ปักธงชัย อ.1 - ม.3 นำยคมสัณห์  ค ำพิทักษ์ 

17 ชุมชนบ้ำนตะขบ ตะขบ ปักธงชัย อ.1 - ม.3 นำยไพศำล จิตพิทักษ์กุล 

18 บ้ำนล ำนำงแก้ว ล ำนำงแก้ว ปักธงชัย อ.2 - ม.3 นำงสำวธรชญำ ไพพำ 

19 ธงชัยเหนือวิทยำ(โคกศิลำ) ธงชัยเหนือ ปักธงชัย อ.2 - ม.3  นำยเมธี  ณนภัทรเมธี 

20 ม่วงแก้ววิทยำคำร งิ้ว ปักธงชัย อ.2 - ม.3 นำยสมบัติ  ระวังส ำโรง 

21 หนองนกเขียนสำมัคคี ภูหลวง ปักธงชัย อ.2 - ม.3 นำยนิยม  สมบัติ 

22 วัดใหม่ส ำโรง ส ำโรง ปักธงชัย อ.2 - ม.3 นำยศึกษำ  ลำจังหรีด 

23 บ้ำนโคกเกษม (สหรัฐ-รำษฎร์สำมัคคี) โคกไทย ปักธงชัย อ.2 - ม.3 นำยเดชดวง  ลึกอะหร่ ำ 

24 จตุคำมวิทยำคม ดอน ปักธงชัย อ.2 - ป.6 ว่ำง 

25 อำจวิทยำคำร ตะคุ ปักธงชัย อ.1 - ป.6 นำยถิรำยุ ปิดตำละเพ 

26 วัดหลุมข้ำว เกษมทรัพย์ ปักธงชัย อ.2 - ม.3 นำยพีรวิชย์  จิตช ู

27 รักเมืองไทย1 (มูลนิธิเตชะไพบูลย์) บ่อปลำทอง ปักธงชัย อ.2 - ป.6 น.ส.จิตญำนุธิพรรณ พัฒนธรรมวริน 

28 บ้ำนโนนเหลื่อม อุดมทรัพย์ วังน้ ำเขียว อ.2 - ม.3 นำยประทีป  ลักษณะพรมรำช 

29 บ้ำนศำลเจ้ำพ่อ วังน้ ำเขียว วังน้ ำเขียว อ.1 - ม.3 นำงลภำภัทร  พลสิทธิ์ 

30 เจียรวนนท์อุทิศ 2 วังคีรี วังน้ ำเขียว อ.2 - ม.6 นำยสุรชัย  แพงเพ็ง 
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ตารางท่ี 6  โรงเรียนประชารัฐ รุ่นที่ 2 
ที ่ ชื่อโรงเรียน ต าบล อ าเภอ เปิดสอน ชื่อผู้บริหาร 

1 บ้ำนเฉลียง (คุรุรำษฎร์บ ำรุง) เฉลียง ครบุรี อ.2 – ป.6 นำยสมหมำย แสนลือชำ 

2 บ้ำนโนนสมบูรณ์ โนนสมบูรณ์ เสิงสำง อ.2 – ป.6 นำยปรีดำ  โชติธรรมวำทิน 

3 บ้ำนบุหว้ำสำมัคคี สระว่ำนพระยำ ครบุรี อ.1 – ม.3 นำงจิตรลดำ   ซิวดอน 

4 สกัดนำควิทยำ สุขไพบูลย์ เสิงสำง อ.1 – ป.6 ว่ำง 

5 บ้ำนสุขัง (รำษฎร์สำมัคคี) ตะคุ ปักธงชัย อ.1 – ม.3 นำยนภัสดล  ลิมปิเจริญ 

6 บ้ำนคลองสำริกำ ตะขบ ปักธงชัย อ.2 – ป.6 นำยเจตวัฒน์ ปรึกกระโทก 

7 บ้ำนหนองแคทรำย ล ำเพียก ครบุรี อ.2 – ม.3 นำยขวัญชัย  เรืองกระโทก 

8 บ้ำนยำงกระทุง ตะขบ ปักธงชัย อ.1 – ป.6 นำงประไพรัตน์  ลีสีค ำ 

9 วัดพรหมรำช ตูม ปักธงชัย อ.1 – ม.3 นำยสมบูรณ์   อุตรำ 

10 บ้ำนเก่ำปอแดง สะแกรำช ปักธงชัย อ.2 – ป.6 นำยสุทธิชัย  เครือบคนโท 

11 วัดโพนทรำย ส ำโรง สะแกรำช อ.2 – ป.6 ว่ำง 

12 บ้ำนบุตะโก วังน้ ำเขียว วังน้ ำเขียว อ.2 – ม.3 นำยอนุลักษณ์ เผยกลำง 

13 ด่ำนอุดมวิทยำ อุดมทรัพย์ วังน้ ำเขียว อ.2 – ม.3 นำยปริญญำ อิ่มกระโทก 

14 บ้ำนบะใหญ่ อุดมทรัพย์ วังน้ ำเขียว อ.2 – ม.3 นำยอำรีย์  จันทรชัย 
 

ตารางท่ี 7  โรงเรียนประชารัฐ รุ่นที่ 3 
ที ่ ชื่อโรงเรียน ต าบล อ าเภอ เปิดสอน ชื่อผู้บริหาร 

1 บ้ำนพันธ์สงวน ธงชัยเหนือ ปักธงชัย อ.2 – ป.6 ว่ำง 

2 วัดหงษ์ นกออก ปักธงชัย อ.1 – ม.3 นำยวินัย กลขุนทด 

3 บ้ำนคลองเตย สะแกรำช ปักธงชัย อ.2 – ป.6 นำยวะรำวุฒิ สุวรรณปะเถำว์ 
 

ตารางท่ี 8  รายชื่อโรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนแม่เหล็ก) 
ที ่ ชื่อโรงเรียน ต าบล อ าเภอ รุ่นที ่ ชื่อผู้บริหาร 

1 หนองนกเขียนสำมัคคี ภูหลวง ปักธงชัย 1 นำยนิยม  สมบัติ 

2 จตุคำมวิทยำคม บ้ำนดอน ปักธงชัย 1 ว่ำง 

3 บ้ำนหนองแคทรำย ล ำเพียก ครบุรี 2 นำยขวัญชัย  เรืองกระโทก 

4 วัดใหม่ส ำโรง ส ำโรง ปักธงชัย 2 นำยศึกษำ ลำจังหรีด 

5 วัดพรหมรำช ตูม ปักธงชัย 2 นำยสมบูรณ์ อุตรำ 

6 บ้ำนซับก้ำนเหลือง ครบุรีใต้ ครบุรี 2 นำยบุญลือ เพ็ชรดอน 
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ตารางท่ี 9  โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) 
ที ่ ชื่อโรงเรียน ต าบล อ าเภอ เปิดสอน ชื่อผู้บริหาร 

1 บ้ำนบุหว้ำสำมัคค ี สระว่ำนพระยำ ครบุรี อ.1 - ม.3 นำงจิตรลดำ  ซิวดอน 
2 บ้ำนมำบตะโกเอน มำบตะโกเอน ครบุรี อ.1 - ป.6 ว่ำง 
3 บ้ำนหนองแคทรำย ล ำเพียก ครบุรี อ.2 - ม.3 นำยขวัญชัย  เรืองกระโทก 
4 บ้ำนหนองตะแบก ตะแบกบำน ครบุรี อ.1 - ม.3 นำยกำนต์เลิศ  ก้อนหิน 
5 บ้ำนมำบกรำด โคกกระชำย ครบุรี อ.2 - ม.3 นำงประทำนพร มูลศรี 
6 บ้ำนทุ่งแขวน เฉลียง ครบุรี อ.2 - ป.6 นำงโสภิต  ขันติโชต ิ
7 ครบุรีวิทยำ บ้ำนใหม่ ครบุรี อ.2 - ป.6 นำยนุศิษย์ พรชีวโชต ิ
8 บ้ำนพนำหนองหิน แชะ ครบุรี อ.2 - ม.3 นำยสมัคร ฉัตรรัตนวำรี 
9 ชุมชนบ้ำนนำรำกอรพิมพ์ อรพิมพ์ ครบุรี อ.1 - ม.3 นำยไพฑูรย์  อักษรครบุรี 

10 บ้ำนไชยวำล ครบุรี ครบุรี อ.1 - ป.6 นำงสำวศิริวรรณ์ รักษำสระน้อย 
11 บ้ำนคลองยำง(มูลบนอุปถัมภ์) จระเข้หิน ครบุรี อ.1 - ม.3 นำยถนัด  บรรลือ 
12 บ้ำนครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยำคำร ครบุรีใต้ ครบุรี อ.1 - ม.3 นำยธนัชชัย  เสยกระโทก 
13 วัดหงษ ์ นกออก ปักธงชัย อ.2 - ม.3 นำยวินัย  กลขุนทด 
14 สะแกรำชวิทยำคม สะแกรำช ปักธงชัย อ.1 - ม.3 นำงอุทุมพร  เครือบคนโท 
15 วัดใหม่ส ำโรง ส ำโรง ปักธงชัย อ.2 - ม.3 นำยศึกษำ  ลำจังหรีด 
16 บ้ำนนำงเหริญ เกษมทรัพย์ ปักธงชัย อ.1 - ป.6 นำยบรรทม พิมพ์ทองครบุรี 
17 หนองไผ่ผดุงกิจวิทยำ งิ้ว ปักธงชัย อ.2 - ป.6 นำยองอำจ  เลิศประไพสกุล 
18 วัดพรหมรำช ตูม ปักธงชัย อ.1 - ม.3 นำยสมบูรณ์  อุตรำ 
19 อำจวิทยำคำร ตะคุ ปักธงชัย อ.1 - ป.6 นำยถิรำยุ ปิดตำละเพ 
20 ธงชัยเหนือวิทยำ(โคกศิลำ) ธงชัยเหนือ ปักธงชัย อ.2 - ม.3 นำยเมธี ณนภัทรเมธี 
21 บ้ำนปลำยดำบ สุขเกษม ปักธงชัย อ.1 - ม.3 นำยคมสัณห์  ค ำพิทักษ์ 
22 บ้ำนโคกเกษม(สหรัฐ-รำษฎร์สำมัคคี) โคกไทย ปักธงชัย อ.2 - ม.3 นำยเดชดวง  ลึกอะหร่ ำ 
23 บ้ำนเมืองปักสำมัคค ี เมืองปัก ปักธงชัย อ.1 - ม.3 จ.ส.อ.ณรงค์  รัตนกุล 
24 วัดไม้เสี่ยว ดอน ปักธงชัย อ.1 - ป.6 นำยอำษำ เขมะวิบูลย์ 
25 หนองนกเขียนสำมัคคี ภูหลวง ปักธงชัย อ.2 - ม.3 นำยนิยม  สมบัต ิ
26 ชุมชนบ้ำนตะขบ ตะขบ ปักธงชัย อ.1 - ม.3 นำยไพศำล จิตพิทักษ์กุล 
27 บ้ำนล ำนำงแก้ว ล ำนำงแก้ว ปักธงชัย อ.2 - ม.3 นำงสำวธรชญำ ไพพำ 
28 รักเมืองไทย 1(มูลนิธิเตชะไพบูลย์) บ่อปลำทอง ปักธงชัย อ.2 - ป.6 น.ส.จิตญำนุธิพรรณ พัฒนธรรมวริน 
29 ท้ำวสุรนำรี(2521) เสิงสำง เสิงสำง อ.2 - ป.6 นำยเสงี่ยม  พระไตรยะ 
30 บ้ำนหนองตะเข้-หนองตูม สุขไพบูลย์ เสิงสำง อ.2 - ม.3 นำยถำวร  อินทรสร 
31 บ้ำนกุดโบสถ ์ กุดโบสถ ์ เสิงสำง อ.1 - ม.3 นำยสุนันท ์ จงใจกลำง 
32 บ้ำนโนนสมบูรณ์ โนนสมบูรณ์ เสิงสำง อ.2 - ป.6 นำยปรีดำ  โชตธิรรมวำทิน 
33 บ้ำนสระตะเคียน สระตะเคียน เสิงสำง อ.2 - ม.3 นำยสมชำย  เชิญกลำง 
34 บ้ำนรำษฎร์พัฒนำ บ้ำนรำษฎร์ เสิงสำง อ.2 - ม.3 นำยจำรุพันธ์  สุกอง 
35 บ้ำนไทยสำมัคค ี ไทยสำมัคค ี วังน้ ำเขียว อ.2 - ม.6 นำงสำวพรทิพย์  พุจำรย์ 
36 บ้ำนบะใหญ่ อุดมทรัพย์ วังน้ ำเขียว อ.2 - ม.3 นำยอำรีย์  จันทรชัย 
37 บ้ำนบุตะโก วังน้ ำเขียว วังน้ ำเขียว อ.2 - ม.3 นำยอนุลักษณ์  เผยกลำง 
38 บ้ำนระเริง ระเริง วังน้ ำเขียว อ.2 - ม.6 นำงสำยฝน สุวรรณรินทร์ 
39 บ้ำนบุเจ้ำคุณ (หลวงพ่อกัณหำสุขกำโม อุปถัมภ์) วังหมี วังน้ ำเขียว อ.2 - ม.3 นำยนิยม เรืองคง 
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ตารางท่ี 10  จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจ าแนกตามต าแหน่ง และวุฒิการศึกษา 
สายงาน/อายุ/ 
วุฒิการศึกษา 

ระดับต าแหน่ง/จ านวน รวม 
(คน) ครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2-3 คศ.4 

1. ครผูู้สอน 381 634 971 1 1,987 

2. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ - - 175 - 175 

3. ผู้บริหำรกำรศึกษำ - - 1 1 2 

4. บุคลำกรทำงกำรศึกษำ - 5 28 - 33 
รวม 381 639 1,175 2 2,197 

วุฒิการศึกษา       

1. ต่ ำกว่ำ ป.ตร ี 3 - 3 

2. ป.ตร ี 618 605 1,223 

3. ป.โท 399 567 966 

4. ป.เอก - 5 5 

รวม 1,020 1,177 2,197 

 
 

ตารางท่ี 11  จ านวนลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ  และลูกจ้างช่ัวคราว 
ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 

สายงาน จ านวน % หมายเหตุ 

1. ลูกจ้ำงประจ ำ 64 10.11   

    1.1 บุคลำกรปฏิบตัิงำนนักกำรภำรโรง - -   

1.2 ครูธุรกำร 183 28.92   

2. พนักงำนรำชกำร+พ่ีเลี้ยง 122 19.27   

3. ลูกจ้ำงช่ัวครำว       

    3.1 นักกำรภำรโรง 98 15.48   

    3.2 สถำนศึกษำขำดแคลนครขูั้นวิกฤต  29 4.58   

    3.3 บุคลำกรปฏิบตัิงำนในเขตพื้นที่ 8 1.26   

    3.4 ครูวิทยำศำสตร์และคณติศำสตร ์ 14 2.21   

    3.5 ครูพี่เลี้ยงเด็กพิกำร 115 18.17   

    3.6 อัตรำจ้ำงครูสำขำขำดแคลน - -   

รวม 633 100   

ที่มำ :  รำยงำนขอ้มูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ (10  มิถุนำยน 62)  
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5. ผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
ตารางท่ี 12 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560-2562 

คะแนนเฉลี่ย ป.6 ม.3 ม.6 

วิชา 2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 

ภาษาไทย 44.55 54.48 48.64 44.84 49.42 51.51 43.13 37.98 32.15 

คณิตศาสตร์ 35.67 36.53 31.22 21.04 25.52 21.56 17.76 20.12 17.50 

วิทยาศาสตร์ 39.00 38.54 34.25 30.23 33.13 28.69 23.98 26.17 24.19 

สังคมศึกษา - -  - -  31.24 31.89 32.00 

ภาษาอังกฤษ 31.34 34.96 29.69 26.94 25.45 27.95 19.24 20.69 20.84 
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ตารางท่ี 13  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET )  ระดับชั้น ป.6 
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (O-NET )
ระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2559-2562

2559 2560 2561 2562

กลุ่มสาระ 
ระดับเขตพ้ืนที ่ป.6 

เทียบป ี เทียบป ี เทียบป ี

การเรียนรู ้ 2559-2560 2560-2561 2561-2562 

  2559 2560 2561 2562 เพ่ิม ลด เพ่ิม ลด เพ่ิม ลด 

ภำษำไทย 52.39 44.55 54.48 48.64  -7.84 9.93 9.93  -5.84 

คณิตศำสตร์ 39.02 35.67 36.53 31.22  -3.35 0.86 0.86  -5.31 

วิทยำศำสตร์ 40.32 39.00 38.54 34.25  -1.32    -4.29 

ภำษำอังกฤษ 29.63 31.34 34.96 29.69 1.71  3.62 3.62  -5.27 

ค่ำเฉลี่ย 40.34 37.64 41.13 35.95 1.71 -12.51 14.41 -0.46 0 -20.71 
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ตารางท่ี 14 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET ) ระดับชั้น ม.3 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

ระดับเขตพ้ืนที ่ม.3 
เทียบป ี เทียบป ี เทียบป ี

2559-2560 2560-2561 2561-2562 

 2559  2560  2561  2562 เพ่ิม ลด เพ่ิม ลด เพ่ิม ลด 

ภาษาไทย 42.60 44.84 49.42 51.51 2.24   4.58   2.09   

คณิตศาสตร์ 23.49 21.04 25.52 21.56   -2.45 4.48     -3.96 

วิทยาศาสตร์ 32.02 30.23 33.13 28.69   -1.79 2.90     -4.44 

ภาษาอังกฤษ 26.82 26.94 25.45 27.95 0.12     -1.49 2.50   

ค่าเฉลี่ย 31.23 30.76 33.38 32.43 2.36 -4.24 11.96 -1.49 4.59 -8.40 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ค่าเฉลี่ย

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET ) ระดับชั้น ม.3

2559 2560 2561 2562



 

 

รายงานผลการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราสีมา เขต 3 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

๒๖ 

 
ตารางท่ี 15 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้น ม.6 (O-NET ) 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ค่าเฉลี่ย

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้น ม.6 (O-NET)

2559 2560 2561 2562

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

ระดับเขตพ้ืนที่ ม.6 
เทียบป ี เทียบป ี เทียบป ี

  2559-2560    2560-2561   2561-2562 

2559 2560 2561 2562   เพ่ิม   ลด   เพ่ิม   ลด   เพ่ิม   ลด 

ภาษาไทย 42.58 43.13 37.98 32.15 0.55   -5.15  -5.83 

คณิตศาสตร์ 17.58 17.76 20.12 17.50  -0.18 2.36   -2.62 

วิทยาศาสตร์ 28.13 23.98 26.17 24.19  -4.15 2.19   -1.98 

ภาษาอังกฤษ 33.00 31.24 31.89 32.00  -1.76 0.65  0.11  

ค่าเฉลี่ย 19.96 19.24 20.69 20.84 1.27 -6.09 6.65 -5.15 0.26 -10.43 



 

 

รายงานผลการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราสีมา เขต 3 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

๒๗ 

 

ตารางท่ี 16 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test:NT)ชั้น ป.3 
 

ผลการทดสอบ 
ผลการทดสอบ 3  ปีย้อนหลัง 

เทียบป ี เทียบป ี เทียบป ี

2559-2560 2560-2561 2561-2562 

2559 2560 2561 2562 เพ่ิม  ลด  เพ่ิม  ลด  เพ่ิม   ลด 

ด้านภาษา 47.62 50.93 51.17 44.17 3.31   0.24     -7.00 

ด้านการคิดค านวณ 35.37 37.96 48.61 45.29 2.59   10.65     -3.32 

ด้านเหตุผล 50.43 43.17 46.76     -7.26 3.59     -46.76 

รวม 3 ด้าน 44.47 44.02 48.85 29.82 1.97 -7.26 14.48     -57.08 

 
 

  
 

 

 ตารางท่ี 17  นักเรียนที่ได้ 100  คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 
 

ที ่ ชื่อ-ชื่อสกุล โรงเรียน 

1 เด็กหญิงสิริวิมล   เมืองยม บ้ำนแชะ 

2 เด็กชำยเดชณพล   เทียมบุญ บ้ำนทุ่งแขวน 

3 เด็กหญิงวิรลัฐิตำ   แสงโชต ิ บ้ำนหนองหินโคน 
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ด้านภาษา ด้านการคิดค านวณ ด้านเหตุผล รวม 3 ด้าน

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติ ( National Test : NT) ชั้น ป.3

2559 2560 2561 2562



 

 

รายงานผลการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราสีมา เขต 3 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

๒๘ 

 
 

สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 

 

ชนะเลิศ 
รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 

ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมกจิกรรม 

8 8 8 184 45 23 5 257 
  

  ตารางท่ี 18 ตารางสรุปผลการแข่งขันรายโรงเรียน 
ที ่ โรงเรียน หมวดหมู ่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ 

1 โรงเรียนบ้ำนแชะ สุขศึกษำ 
และพลศึกษำ 

กำรแข่งขันทักษะพื้นฐำนด้ำนกีฬำ (มวย
สำกลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 

92.5 ทอง ชนะเลิศ 

2 โรงเรียนบ้ำนล ำนำงแก้ว ศิลปะ-ดนตรี กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท
หญิง ม.1-ม.3 

90.6 ทอง ชนะเลิศ 

3 โรงเรียนครบรุีวิทยำ ศิลปะ-ดนตรี กำรประกวดขับขำนประสำนเสียง ป.1-ป.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ 

4 โรงเรียนบ้ำนสันติสุข ศิลปะ-ดนตรี กำรแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 96.3 ทอง ชนะเลิศ 

5 โรงเรียนสะแกรำช
วิทยำคม 

ศิลปะ-ดนตรี กำรแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ 

6 โรงเรียนบ้ำนมำบกรำด ศิลปะ-ดนตรี กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 

7 โรงเรียนครบรุีวิทยำ เรียนรวม - 
ภำษำไทย 

กำรแข่งขันกำรเล่ำนิทำน ประเภทนักเรียนที่
มีควำมบกพรอ่งทำงสติปัญญำ ป.1-ป.6 

95.4 ทอง ชนะเลิศ 

8 โรงเรียนบ้ำนไทยสำมัคค ี เรียนรวม - 
ภำษำไทย 

กำรแข่งขันกำรเล่ำนิทำน ประเภทนักเรียนที่
มีควำมบกพรอ่งทำงร่ำงกำยฯ ป.1-ป.6 

97 ทอง ชนะเลิศ 

9 โรงเรียนวดัใหมส่ ำโรง ภำษำไทย กำรแข่งขันวรรณกรรมพิจำรณ์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

10 โรงเรียนบ้ำนเมืองปัก
สำมัคคี 

วิทยำศำสตร์ กำรประกวดผลงำนสิ่งประดิษฐ์ทำง
วิทยำศำสตร์ ม.1-ม.3 

93 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

11 โรงเรียนสะแกรำช
วิทยำคม 

ศิลปะ-ดนตรี กำรแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก  
ป.1-ม.3 

98 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

12 โรงเรียนบ้ำนซับ
ก้ำนเหลือง 

ศิลปะ-ดนตรี กำรประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม 
(Wind Ensemble) ม.1-ม.3 

90.25 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

https://esan68.sillapa.net/sp-center/modules/report/report_all_compet_office.php?area_type_id=1&province_id=21&zone_num=3&area_sm=-1&rank=1
https://esan68.sillapa.net/sp-center/modules/report/report_all_compet_office.php?area_type_id=1&province_id=21&zone_num=3&area_sm=-1&rank=2
https://esan68.sillapa.net/sp-center/modules/report/report_all_compet_office.php?area_type_id=1&province_id=21&zone_num=3&area_sm=-1&rank=3
https://esan68.sillapa.net/sp-center/modules/report/report_all_compet_office.php?area_type_id=1&province_id=21&zone_num=3&area_sm=-1&award=gold
https://esan68.sillapa.net/sp-center/modules/report/report_all_compet_office.php?area_type_id=1&province_id=21&zone_num=3&area_sm=-1&award=silver
https://esan68.sillapa.net/sp-center/modules/report/report_all_compet_office.php?area_type_id=1&province_id=21&zone_num=3&area_sm=-1&award=bronze
https://esan68.sillapa.net/sp-center/modules/report/report_all_compet_office.php?area_type_id=1&province_id=21&zone_num=3&area_sm=-1&award=join
https://esan68.sillapa.net/sp-center/modules/report/report_all_compet_office.php?area_type_id=1&province_id=21&zone_num=3&area_sm=-1
https://esan68.sillapa.net/sp-center/modules/report/report_winner_nation_office.php?area_type_id=1&province_id=21&zone_num=3&area_sm=-1&order=school
https://esan68.sillapa.net/sp-center/modules/report/report_winner_nation_office.php?area_type_id=1&province_id=21&zone_num=3&area_sm=-1


 

 

รายงานผลการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราสีมา เขต 3 
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๒๙ 

 

ที ่ โรงเรียน หมวดหมู ่

 

รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ 

13 โรงเรียนบ้ำนสันติสุข ศิลปะ-ดนตรี กำรแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 95.6 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

14 โรงเรียนบ้ำนมำบกรำด ศิลปะ-ดนตรี กำรแข่งขันวงปี่พำทย์ไม้แข็งเครื่องคู่  
ม.1-ม.3 

87 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

15 โรงเรียนบ้ำนคลองใบพัด หุ่นยนต์ กำรแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 99 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

16 โรงเรียนบ้ำนโคกโจด เรียนรวม - 
ศิลปะ 

กำรแข่งขันกำรวำดภำพระบำยสี ประเภท
นักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้  
ป.1-ป.6 

97.6 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

17 โรงเรียนครบรุีวิทยำ ภำษำไทย กำรแข่งขันต่อค ำศัพทภ์ำษำไทย (ค ำคมเดิม) 
ป.4-ป.6 

94.14 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 

18 โรงเรียนบ้ำนทรัพย์เจริญ ภำษำไทย กำรแข่งขันต่อค ำศัพทภ์ำษำไทย (ค ำคมเดิม) 
ม.1-ม.3 

96 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 

19 โรงเรียนบ้ำนหนองไม้สัก วิทยำศำสตร์ กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 

85 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 

20 โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจ
วิทยำ 

ศิลปะ-ดนตรี กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท
ชำย ป.1-ป.6 

96 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 

21 โรงเรียนสะแกรำช
วิทยำคม 

ศิลปะ-ดนตรี กำรแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หยอ่ง ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 

22 โรงเรียนบ้ำนคลองใบพัด กิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน 

กำรแข่งขันกำรใช้เข็มทิศและกำรคำดคะเน
และกำรสะกดรอย ป.4-ป.6 

85.3 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 

23 โรงเรียนบ้ำนเมืองปัก
สำมัคคี 

หุ่นยนต์ กำรแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลำง ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 

24 โรงเรียนบ้ำนหลมุเงิน เรียนรวม - 
ภำษำไทย 

กำรแข่งขันกำรเล่ำนิทำน ประเภทนักเรียนที่
มีควำมบกพรอ่งทำงกำรเห็น ป.1-ป.6 

94.2 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 
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๓๐ 

 

ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
1. แนวคิด 
 การบริหารจัดการศึกษาเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3        
ให้มีคุณภาพนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวิเคราะห์นโยบายภารกิจ          
เ พ่ื อน า ไปก า หนดทิ ศท า ง  กา ร พัฒนาการศึ กษา ให้ เ หม า ะสม                       
กับสภาพปัจจุบัน และสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประโยชน์ในการจัดการศึกษาและค านึงถึงบริบทที่ส าคัญที่ส่งผลกระทบ
ต่อการจัดการศึกษาโดยมีกรอบแนวคิดในการพัฒนาตามกฎหมาย 
นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องหลายส่วน จึงก าหนดเป็นนโยบายและ
จุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
 

2. นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครราชสีมา เขต 3  
 วิสัยทัศน์ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เป็นองค์กรพัฒนาการศึกษา           
ที่มีคุณภาพ บริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานความเป็นไทยสู่สากล 
 พันธกิจ 

1.พัฒนาคุณภาพผู้ เรียนให้ เป็นคนไทยที่มีคุณธรรม จริยธรรม โดยการเรียนรู้ตลอดชีวิต              
อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย   

2. เสริมสร้างสังคมทางการศึกษา ที่มีคุณภาพ ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  
3. ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาการศึกษา ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใสและเป็นธรรม  
4. ส่งเสริมสถานศึกษาให้ได้รับการพัฒนา เพ่ือเป็นหน่วยงานการผลิต และการบริการที่เข้มแข็ง         

มีคุณภาพบนพ้ืนฐานความรู้สู่สากล 
เป้าประสงค์               

1. นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจในการพัฒนาความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และทักษะ       
ที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต   

2. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสม
ตามวัยและมีคุณภาพ   

3. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
4. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรม   

การท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์    
5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน สู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
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 กลยุทธ์ 

จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3    
จึงก าหนดกลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จ านวน  5 กลยุทธ์  ดังต่อไปนี้ 
  

กลยุทธ์ที่ 1   จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
กลยุทธ์ที่ 2   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 3   พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ   มีมาตรฐาน   และลดความ

เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5  จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 6  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ    
 

 ค่านิยมองค์กร 
 

“ก้าวหน้า  ก้าวไกล  ก้าวสู่สากล” 
 

3. จดุเน้น ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษานครราชสีมา เขต 3  ปีการศึกษา 2563 

“ปฐมวยัเก่งกล้า พัฒนาครบด้าน รักการอ่านเป็นนิจ ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน” 

 

1. ปฐมวัยเก่งกล้า พัฒนาครบด้าน 
    เก่ง หมายถึง เก่งเรียนรู้ จินตนาการอย่างสร้างสรรค์ 
    กล้า หมายถึง กล้าแสดงออก สื่อสารรู้เรื่อง เข้าใจได้ 
    พัฒนาครบด้าน หมายถึง พัฒนาด้านวินัย ด้านคุณธรรม  
    ตัวชี้วัดจุดเน้นที่ 1  ปฐมวัยเก่งกล้า พัฒนาครบด้าน 

เก่ง...การอ่านค าง่ายๆได้/คิดบวกเลขสองหลัก/อ่านเขียนค าพ้ืนฐานภาษาไทย/ช่วยเหลือตนเองได้ 
กล้า...สื่อสารทักทาย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
พัฒนาครบด้าน... เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาแบบองค์รวม 5 ด้าน (ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ วินัย 

สังคมและสติปัญญา) ได้รับการศึกษาตามเกณฑ์ มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสังคม และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี 
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๓๒ 

 
2. รักการอ่านเป็นนิจ 

     รักการอ่าน หมายถึง การฝักใฝ่มุ่งมั่นในการอ่าน อ่านจนเคยชินและอ่านจนเป็นนิสัย      
     ตัวชี้วัดจุดเน้นที่ 2  รักการอ่านเป็นนิจ  ร้อยละ  80  ของนักเรียนที่มีนิสัยรักการอ่าน
ประเมินจากพฤติกรรม 
               1) ผู้เรียนอ่านหนังสือสม่ าเสมออย่างน้อยวันละ 20 นาที 
               2) ผู้เรียนอ่านหนังสือเมื่อมีเวลาว่าง  
               3) ผู้เรียนสามารถสรุปเรื่องจากการอ่าน และเขียนบันทึกการอ่านได้ 
               4) ผู้เรียนสามารถเล่าเรื่อง  เล่านิทาน หรือแสดงบทบาทสมมุติได้ 

5) ผู้เรียนสามารถสร้างชิ้นงาน/ ผลงาน และนวัตกรรมที่เกิด 
 

3. ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 
    การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน หมายถึ ง นักเรียนสามารถฟังและพูดโต้ตอบ                         

เป็นภาษาอังกฤษ ในสถานการณ์ต่างๆได้ 
    ตัวชี้วัดจุดเน้นที่ 3  ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 

1) นักเรียนทุกคนท่องค าศัพท์ในระดับชั้นได้อย่างน้อยร้อยละ 60 
2) นักเรียนทุกคนเขียนตามค าบอกค าศัพท์ในระดับชั้นได้อย่างน้อยร้อยละ 50  
3) นักเรียนทุกคนสามารถพูดโต้ตอบภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันได้ตามเกณฑ์ระดับชั้น  

 

 

 



 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราสีมา เขต 3 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

๓๓ 

 

ส่วนที่ 3 
ผลการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 
 

 เป้าประสงค์  
- ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง     

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
- ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 

จริยธรรมมีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้ อ่ืนและสังคมโดยรวม 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

- ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ        
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น 

  

1.1 โครงการส่ง เสริมความจงรักภักดีต่ อสถาบันบ าบัด ทุกข์บ ารุ งสุขสร้ างรอยยิ้ ม                      
ให้แก่ประชาชน  

ผลการด าเนินงาน  
  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนในอ าเภอวังน้ าเขียว ร่วมกับฝ่ายปกครอง              
อ าเภอวังน้ าเขียว ด าเนินกิจกรรมโครงการ “ส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขสร้างรอยยิ้ม
ให้แก่ประชาชน” ณ สนามโรงเรียนบ้านหนองแวง อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 

  ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู  นักเรียน และผู้ปกครอง  ในพ้ืนที่ เขตอ าเภอวังน้ าเขียว          
จ านวน 30 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ทั้งหมด จ านวน 300 คน ได้แสดงออกถึงความสามัคคี ในการปกป้อง
สถาบันส าคัญของชาติ และแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ น ามาซึ่งความสงบในพ้ืนที่ และ
สร้างรอยยิ้มให้กับผู้ปกครอง ในพ้ืนที่ 

 

                   

 
 

กลยุทธ์ที ่1 จัดการศกึษาเพ่ือความมั่นคง 
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1.2 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ      
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร 
 ผลการด าเนินงาน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ร่วมกับสมาคมอนุรักษ์
สิ่ ง แวดล้ อมครบุ รี  ปลู กป่ า เฉลิ มพระ เกี ย รติ  เนื่ อ ง ในวั น เฉลิ มพระชนมพรรษา พระบาทสม เด็ จ                               
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ         
ทุกคนได้แสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และรักษาสภาพแวดล้อมพ้ืนที่ป่าไม้ ณ บริเวณพ้ืนที่                  
เขาหัวแหวน ประมาณ 5 ไร่ กล้าไม้กว่า 1,000 ต้น เพ่ือแสดงความจงรักภักดีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจนานัปการ เพ่ือประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร      
ในพ้ืนที่ป่าที่ได้รับการฟ้ืนฟู พ้ืนที่สีเขียว และป้องกันไฟป่าเพ่ิมขึ้น โดยมีสมาชิกสมาคมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครบุรี 
กลุ่มปั่นจักรยานเ พ่ือสุขภาพอ าเภอครบุรี  พนักงานบริษัทเยนเนอรัลสตาร์ท เทศบาลต าบลอรพิมพ์                           
พ่ีน้องประชาชน ครูนักเรียนจากโรงเรียนในอ าเภอครบุรี และอ่ืนๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 500 คน  

 

      
 
 

1.3 โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ    
 ผลการด าเนินงาน  
 จากการด าเนินงานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ จิตอาสาในการดูแล
ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ท าให้โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา          
เขต 3 หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ องค์กรและชุมชนต่างๆ จ านวน 500 คน เพ่ือให้มีพ้ืนที่ที่มีต้นไม้เพ่ิมขึ้น 
ชุมชนสะอาดมากขึ้น หลังจากลงมือปฏิบัติ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด               
ที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบ
ต่อครอบครัว ผู้ อ่ืนและสังคม พร้อมกันนี้ยังได้แสดงถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  มีความสามัคคี                
ในการท างานเป็นคณะ และมีจิตส านึกในการมีจิตอาสา  
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1.4  โครงการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญข้ันความรู้ทั่วไป และข้ันความรู้เบื้องต้น  
ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น 

(S.B.T.C.) เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนากิจการลูกเสือให้มีความเจริญก้าวหน้าและสามารถน าไปพัฒนา          
กิจการลูกเสือในโรงเรียน และสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ เช่น          
ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรงต่างๆ เป็นต้น ตามเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการที่จะพัฒนากิจการลูกเสือ 
โดยขอให้สถานศึกษาด าเนินการจัดตั้งกลุ่ม จัดตั้งกองลูกเสือให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 
และตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ พร้อมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีวุฒิทางลูกเสือ   
เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะทางลูกเสือ และมีส่วนร่วมในการพัฒนากิจการลูกเสือเจริญก้าวหน้าต่อไป  

ฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้ เบื้องต้น (S.B.T.C.)        
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 10 ตุลาคม 2563 ณ ค่ายลูกเสืออ่างห้วยยาง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ สามารถน าไปจัดกิจกรรมลูกเสือ    
ในหน่วยงาน และสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

         
 

1.5 โครงการจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาบูรณาการร่วมกับ         
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ในคนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019                     
(COVID – 19)  ของเด็กนักเรียน 

ผลการด าเนินงาน  
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3                  

ได้ด าเนินการน าลูกเสือต้านภัยยาเสพติดประจ าโรงเรียนโดยปฏิบัติกิจกรรมเชิงบวกต้านยาเสพติด                             
เฝ้าระวังโควิด 19 โดยให้มีการคัดกรองสุขภาพความปลอดภัยจากเชื้อโควิด 19 ยาเสพติด ให้ลูกเสือ เนตรนารี 
สวมใส่หน้ากากอนามัยแบบผ้า และมีเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ โดยมีคณะ อสม.ประจ าท้องที่ ตรวจวัดอุณหภูมิ
นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคลคณะต่างๆ ทุกครั้ง ก่อนเข้าโรงเรียนร้อยละ 100 พร้อมกับล้างมือด้วยสบู่ และ          
เจลแอลกอฮอล์ เพ่ือป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID - 19) ของเด็กนักเรียน 

          



 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราสีมา เขต 3 
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๓๖ 

 
 

 เป้าประสงค์ 
- ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
- ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ ตามความถนัดและความสนใจ น าไปสู่การ พัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิด 

เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกรรม 
- ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 

 

2.1  พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่าน การเขียน และ  
การใช้ภาษาไทยที่มีประสิทธิภาพ 
  ผลการด าเนินงาน 

1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จ านวน 183 โรงเรียน มีทักษะการจัดการเรียนการสอนเพ่ือแก้ปัญหาและ
พัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยที่มีคุณภาพ 

2. นักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา         
เขต 3 ได้รับการพัฒนาทักษะความเป็นเลิศทางภาษาไทย ในการเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมตามโครงการ                 
วันรักษ์ภาษาไทย เนื่องวันภาษาไทยแห่งชาติปี พ.ศ. 2563 

3. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3            
ได้รับการนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทย
ของนักเรียนร้อยละ 80 

 

     
 
 
 
 

 
 

กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
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๓๗ 

 

2.2  โครงการการประชุมปฏิบัติการโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ส าหรับโรงเรียน       
ในโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เพื่อขอรับตราพระราชทาน 

ผลการด าเนินงาน 
1. โรงเรียน ครูผู้สอนปฐมวัย ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย สามารถจัดกิจกรรม
บรรลุผลตามโครงการและผ่านเกณฑ์มาตรฐานตราพระราชทาน เป็นต้นแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิทย าศาสตร์
ส าหรับเด็กปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจหลักสูตรและสามารถบูรณาการจัดกิจกรรมที่ถูกต้องตามหลักการศึกษา
ปฐมวัยและเด็กปฐมวัยในสังกัดมีพัฒนาการสมบูรณ์ทั้ง 4 ด้าน มีความพร้อมในการเรียนรู้ 

2. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
ด าเนินการเข้าร่วมโครงการฯ เพ่ือขอรับตราพระราชทาน จ านวน 85 โรงเรียน 

3. โรงเรียนที่ขอรับการประเมินเพ่ือรับตราพระราชทาน ผ่านการประเมินร้อยละ 80   
ของโรงเรียนที่ขอรับการประเมินเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ดังนี้ โรงเรียนมีความพร้อมเสนอขอรับรางวัล 
จ านวน 61 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 72 และรงเรียนเป็นไปตามเกณฑ์และผ่านการประเมิน 56 โรงเรียน        
คิดเป็นร้อยละ 91.80 

        
 

2.3 โครงการพัฒนาความสามารถด้านค านวณ (Numeracy) 
  ผลการด าเนินงาน 

1. โรงเรียน ผู้บริหาร และครูผู้สอน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 จ านวน 183 โรงเรียน ได้รับโอกาส และสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ            
การคิดค านวณ ไม่น้อยกว่า 1,500 คน ซึ่งเป็นการพัฒนาองค์กรและมีบุคลากรที่มีความสามารถด้านค านวณ          
ของผู้เรียนอย่างเต็มก าลัง 

2. นักเรียนเกิดการพัฒนาความสามารถด้านค านวณ (Numeracy) ครบทั้ง 3 ทักษะ คือ
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ทักษะการคิดค านวณ และ ทักษะความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์       
ส่งผล ให้ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ๗๑ คน เหรียญเงิน ๘๘  คน  เหรียญทองแดง ๑๒๔ คน และ          
ชมเชย ๑๒๖ คน 
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๓๘ 

 

2.4 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
 ผลการด าเนินงาน 

1. ผู้ อ า น ว ย ก า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า แ ล ะค รู ผู้ รั บ ผิ ด ช อบ โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร อ่ า น                             
ตามรอยพระราชจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี             
จ านวน 6 โรงเรียน รวม 27 คน ประชุมในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่   
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  เพ่ือด าเนินการสนับสนุนนักเรียนของโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายได้รับ 
การส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่านตามแนวทางส่งเสริมการอ่านของส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 

2. นักเรียนร้อยละ 100 ของโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมาย เกิดการพัฒนาความสามารถ        
ด้านการอ่านตามมาตรฐานการศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยใช้หนังสือ             
พระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  

3. ด าเนินการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 ระหว่างวันที่ 10 – 13  สิงหาคม 2563 นักเรียนของโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมาย 

 

              
 

2.5 โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 ผลการด าเนินงาน 

1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ได้แสดงทักษะ กระบวนการ ความรู้ความสามารถ       
ด้านวิชาการ ด้านเทคโนโลยี และด้านศิลปหัตถกรรมอย่างหลากหลายระดับเขตพ้ืนที่โดยใช้โปรแกรม              
การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 254 รายการ 

2. ครูร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินงาน ครูเป็นผู้ฝึกสอน ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน  
ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาทักษะ ด้านวิชาการ ด้านเทคโนโลยี และด้านศิลปหัตถกรรม 

3. เครือข่ายออนไลน์ส าหรับการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 
พ.ศ. 2562 นักเรียน จ านวน 4,223 คน ครู จ านวน 2,662 คน กรรมการ  957  คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 
7,842 คน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงทักษะกระบวนการความรู้ความสามารถทางวิชาการ เทคโนโลยี และ
ศิลปหัตถกรรม 
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 เป้าประสงค์  
- ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถ ที่สอดคล้องกับ

ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคม     
ที่เป็นพหุวัฒนธรรมรวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและ      
น าไปปฏิบัติได ้

- ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
- ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท ามีทักษะอาชีพที่สอดคล้อง  

กับความต้องการของประเทศ  
- ผู้ เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี              

สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  
- ครู เปลี่ยนบทบาทจาก"ครูผู้สอน" เป็น "Coach" ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ

ผู้อ านวยการการเรียนรู้ 
- ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียน การสอน และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและ

จริยธรรม 
 

3.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนการสื่อสารภาษาอังกฤษสู่ศตวรรษท่ี 21  
ผลการด าเนินงาน  
1. ครูมีทักษะในการสอนทักษะการอ่านด้วยระบบการออกเสียง ( Phonics) และ              

การใช้ภาษาอังกฤษ พร้อมสื่อการสอนที่ทันสมัยและใช้กิจกรรมเชิงรุก (Active Learning)   
2. นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้เรียนรู้

ด้วยกระบวนการ เทคนิค และสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยเน้นกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ได้รับ        
การพัฒนาทักษะการอ่านพ้ืนฐานด้วยระบบการออกเสียง (phonics) ขั้นพ้ืนฐาน และผ่านเกณฑ์การประเมิน
ทักษะการอ่านร้อยละ 50 และมีผลการสอบระดับชาติ O - NET เพ่ิมข้ึน  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที ่3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 



 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราสีมา เขต 3 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

๔๐ 

 

3.2  โครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ 
 ผลการด าเนินงาน 

1. ครูผู้สอน เครือข่ายวิชาการ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน 156  คน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลาย  เช่น ประกวดโครงงานงานอาชีพ, อบรมเชิงปฏิบัติกา ร            
การเขียนแนวค าตอบอัตนัย, การจัดท าคู่มือการอ่านออกเสียง ภาษาอังกฤษ  ด้วยระบบ phonics, การประกวด  
วงสตริง, การอบรมมารยาทไทย,การฝึกทักษะและกติกากีฬาฟุตบอล เพ่ือพัฒนาทักษะนักกีฬานักเรียน           
และครู เป็นต้น 

2. นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ได้แก่ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

 

        
 

3.3 โครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศ  เครือข่ายวิชาการ         
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)       
 ผลการด าเนินงาน  

1. ครูผู้สอน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะกระบวนการ ความรู้ความสามารถ ในการเรียนรู้
เชื่อมโยงสู่การศึกษาต่อและใช้ในชีวิตประจ าวัน  

2. นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3             
ร้อยละ 100 สามารถพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ  และได้รับการส่งเสริมในการพัฒนาทักษะการสื่อสาร   

    

            
 
 
 

   



 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราสีมา เขต 3 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

๔๑ 

 

3.4 โครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2564  
 ผลการด าเนินงาน  

1. สร้างแรงจูงใจให้ครู มีขวัญก าลังใจในการพัฒนางาน ยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้มีผลงาน      
เป็นที่ประจักษ์ ให้กับครูผู้สอนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3   

2. จากการด าเนินโครงการฯ ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 3 คน และ        
ระดับสถานศึกษา จ านวน 4 คน เป็นครูผู้สอน ที่ได้เผยแพร่ผลงาน ความดี เชิดชูเกียรติ  "ครูดีในดวงใจ"                
ต่อสาธารณชนและเป็นแบบอย่างท่ีดีของครู   

3. นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้ครูผู้สอนที่มีคุณภาพในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้นักเรียน  

 

   
 

3.5 โครงการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็ง 
 ผลการด าเนินงาน 

1. ร้อยละ 80  โรงเรียนขยายโอกาสจ านวน 63 โรงเรียน ทุกโรงเรียนมอบครูที่รับผิดชอบ
งานแนะแนวมีความรู้ความเข้าใจ จัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

2. ร้อยละ 80 ครูที่รับผิดชอบงานแนะแนวมีความรู้ความเข้าใจ ในการจัดกิจกรรม          
แนะแนวอาชีพ 

3. ร้อยละ 80 นักเรียนมีความตระหนักในอาชีพสามารถศึกษาต่อตามความถนัด          
ความต้องการ ความสนใจ และเปิดโลกทัศน์ถึงการประกอบอาชีพที่ตนเองมีความสนใจ มีความสามารถ           
เพ่ือที่จะได้ตัดสินใจในการเลือกสายการเรียนได้อย่างเหมาะสม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกอบ
อาชีพ 
  

             
 



 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราสีมา เขต 3 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

๔๒ 

       

3.6 โครงการอบรมพนักงานและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา 
  ผลการด าเนินงาน 

1. จัดอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา      
ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา                
เขต 3 จ านวน 70 คน ให้มีความสามารถด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบที่มีประสิทธิภาพ     
มีความตระหนักมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการปกป้องคุ้มครองและมีทักษะในการเข้าถึงการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีปัญหาในด้านต่างๆ ด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย 

2. พนักงาน เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงาน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มีอ านาจด าเนินการ   
เพ่ือส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาที่ฝ่าฝืนระเบียบหรือกฎกระทรวงก าหนดความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา 

       
 

3.7 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับครูสู่ครูมืออาชีพ ประจ าปี พ.ศ. 2563  
ผลการด าเนินงาน  
1. ด าเนินการอบรมพัฒนาตามหลักสูตรตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม     

ส าหรับครู สู่ครูมืออาชีพ ประจ าปี พ.ศ. 2563 โดยมีเกณฑ์การประเมินผล การผ่านกรอบรมต้องมีระยะเวลา    
ในการเข้ารับการอบรมพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และต้องส่งชิ้นงาน (ใบงาน/ใบกิจกรรม) ตามหลักสูตร     
การอบรมพัฒนา ต้องมีคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 โดยครูผู้ช่วยเข้ารับการอบรมพัฒนาและผ่านการอบรม
ตามหลักสูตรจ านวน 257 คน ไม่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรจ านวน 9 คน และไม่เข้ารับกรอบรมพัฒนา 24 คน         
เนื่องจากติดภารกิจงานอบรมอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน 

2. จากการอบรมพัฒนาตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับครู                      
สู่ครูมืออาชีพ ประจ าปี พ.ศ. 2563 มีความพึงพอใจโดยรวมในการอบรมพัฒนาในครั้งนี้ ค่าเฉลี่ย 4.32               
อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 86.40 

        



 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราสีมา เขต 3 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

๔๓ 

 

3.8 โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของข้าราชการ ปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2563  
 ผลการด าเนินงาน  

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้ด าเนินการจัดท า
โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของข้าราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ให้ได้รับความรู้ในการดูแลตนเองและสิทธิประโยชน์                  
สามารถน าไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันภายหลังการเกษียณอายุราชการได้อย่างมีคุณค่าและได้รับ             
การยกย่องเชิดชูเกียรติ อย่างเหมาะสมและสมเกียรติ จ านวน 95 คน และลูกจ้างประจ าจ านวน 7 คน                  
รวม 102 คน  

 2. กิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ได้แก่ผู้อ านวยการฯ, รองผู้อ านวยการฯ, ผู้อ านวยการกลุ่ม, บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษานครราชสีมา เขต 3, ผู้อ านวยการสถานศึกษา, ครู, นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ ได้มีผู้เข้า     
ร่วมกิจกรรม จ านวน 500 คน 

 
 

     
 

       



 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราสีมา เขต 3 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

๔๔ 

 

3.9 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลูกจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ผลการด าเนินงาน 

 ด าเนินการอบรมสัมมนาลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานลูกจ้างประจ างบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระหว่างวันที่  22 - 23 กุมภาพันธ์ 2563                   
โดยการให้ความรู้  ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่  และความก้าวหน้าในหน้าที่ การงาน                          
ให้แก่ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
และมอบเกียรติบัตร ให้แก่ ลูกจ้างในสถานศึกษาดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2563 จ านวน 23 ราย ณ ห้องประชุม
วิสาหกิจชุมชนคนรักการเกษตร อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา และจัดให้มีการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์                  
ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 176 คน 
 

     

 

 
 

 เป้าประสงค์ 
- สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals 

for Sustainable Development) 
- สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่

ร่วมมือในการจัดการศึกษา 
- สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ 
- งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามี เ พียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับ               

สภาพข้อเท็จจริงโดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และท่ีตั้งของสถานศึกษา 
- งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพ่ือให้สถานศึกษา

บริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
- น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการ   

ด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- พัฒนาระบบการติดตามสนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษา 

ที่มีคุณภาพของประชาชน 
 

กลยุทธ์ที ่4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ
เลื่อมล้ าทางการศึกษา 



 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราสีมา เขต 3 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

๔๕ 

 

 

4.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสู่องค์กรคุณภาพสูง (กิจกรรมระบ บ       
ควบคุมภายใน) 
 ผลการด าเนินงาน 

1. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษาอ่างหิน อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 220 คน การอบรมเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยครบและตรงตามวัตถุประสงค์ คือ ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย, เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ          
ระบบควบคุมภายในของกลุ่ม/หน่วย พร้อมกับครูที่รับผิดชอบงานระบบควบคุมภายในของโรงเรียนในสังกัด
สามารถด าเนินการจัดท าระบบควบคุมภายในของหน่วยงานให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกันและสอดคล้อง        
กับนโยบายของหน่วยเหนือ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงานควบคุมภายใน และสามารถจัดท า            
แบบรายงานต่างๆ  ที่วิทยากรได้น ามาให้เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติได้ดี 

 

       
 

2. ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบที่และครูที่รับผิดชอบงานควบคุม
ภายใน มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงานควบคุมภายใน  และสามารถจัดท าแบบรายงานต่างๆ                      
ตามที่วิทยากรได้ให้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติได้ดี ได้ร่วมกันด าเนินการร่วมกันสรุปวิเคราะห์และสรุปผลการรายงาน
และแนวทางการด าเนินการรายงานไปในทิศทางเดียวกัน  เพ่ือติดตามการด าเนินงานรายงานการควบคุมภายใน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เตรียมการรายงานผลการควบคุมภายใน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30                 
กันยายน  2563   

 

             
 
 
 
 

 
 



 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราสีมา เขต 3 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

๔๖ 

 

4.2 โครงการสัมมนาให้ความรู้ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

 

 ผลการด าเนินงาน 
1. ด าเนินการจัดท าโครงการสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย           

เมื่อวันที่ 29 - 30 กันยายน 2563  ณ โรงแรมคลองทรายรีสอร์ทเขาใหญ่ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา       
โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 194 คน ได้รับความรู้ เข้าใจ       
ในนโยบายและแนวทางในการด าเนินกิจกรรมทางการศึกษา และรับทราบผลการด าเนินงาน ของส านักงาน        
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

2. ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  ได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
แลกเปลี่ยนและหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆในการบริหารงานทางการศึกษาร่วมกัน 

 

          
 

4.3 โครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายใน 
    ผลการด าเนินงาน 

  การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ     
การเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ให้สอดคล้องกับการประเมินและมาตรฐานการศึกษา
รอบใหม่ให้กับครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563 จ านวน 166 คนรุ่นที่ 1 วันที่ 22 
มิถุนายน 2563 รุ่นที่ 2 วันที่ 23 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอ่างหิน 

 

       
 
 



 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราสีมา เขต 3 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

๔๗ 

 

4.4 โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษา 
 ผลการด าเนินงาน 

1. ด าเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
และผู้เกี่ยวข้องในการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณประจ าในระดับกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา จ านวน 60 คน 
ระยะเวลา 2 วัน  เ พ่ือติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้น พ้ืนฐานตามนโยบายของรัฐบาล   
กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ของ สพฐ. 

2. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3           
ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับ         
การพัฒนาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และ               
มีโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมอย่างมีคุณภาพ 
 

      
 

4.5 โครงการจัดท าแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ผลการด าเนินงาน  

1. ด าเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จ านวน 50 คน 

2. มีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 - 2565 โดยมีการจัดท าเป็นรูปเล่มและ
เผยแพร่ให้โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 และผู้เกี่ยวข้องน าใช้
เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาน าสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3. แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเป้าหมายตัวชี้วัดความส าเร็จ          
ตามแผนงานโครงการกิจกรรม โดยมีการจัดท าเป็นรูปเล่ม  และเผยแพร่ให้โรงเรียนในสังกัด และผู้เกี่ยวข้อง   
น าไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานได้ 

 

      



 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราสีมา เขต 3 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

๔๘ 

 

4.6 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
ผลการด าเนินงาน 
1. จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจ านวนนักเรียน 120 คนลงมา จ านวน 92 โรงเรียน 

ประกอบด้วยผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาประกอบด้วย
ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

2. โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
ประกอบด้วยผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลต่อการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 

 

     
 

4.7 โครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ผลการด าเนินงาน 

1. ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศ          
ด้านการศึกษาของโรงเรียน โปรแกรมระบบบริหารสารสนเทศของสถานศึกษา ( Data Management          
Center : DMC) จ านวน 183 โรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2563               
ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอ่างหิน อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัด       
มีฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ส านักงานเขต         
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 และสามารถน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ  

 

       
 
 
 



 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราสีมา เขต 3 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

๔๙ 

 

4.8 โครงการผีกอบรมการก าหนดวางขอบเขตของงาน TOR หรือรายละเอียดลักษณะเฉพาะ
และราคากลางของพัสดุที่จะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 ผลการด าเนินโครงการ 

1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้รับผิดชอบด้านการบริหารพัสดุ ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จ านวน  183 คน มีความรู้ ความเข้าใจใน            
การบริหารงานพัสดุ กระบวนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องครอบคลุม เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน         
ให้เป็นปัจจุบัน  

2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบริหารพัสดุ 
ความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานพัสดุ กระบวนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องครอบคลุม เป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงานเกิดความเข้าใจและสามารถบริหารงานด้านพัสดุ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้           
อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทัศนคติ และประสบการณ์    
ในการปฏิบัติ งาน และเสนอแนะปัญหา อุปสรรคตลอดจนแนวทางแก้ ไขในการปฏิบัติ งานร่วมกัน                       
น าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ 

 

 

        

 

 



 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราสีมา เขต 3 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

๕๐ 

 

  
 

 เป้าประสงค์ 
- สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตส านึกด้ านการผลิตและบริโภค              

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

- สถานศึกษาสามารถน าเทคโนโลยีมาจัดท าระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูลด้านความรู้                 
เรื่องฉลากสีเขียวเพ่ือสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง Thailand 4.0 

- สถานศึกษามีการ บูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์การผลิตและบริโภค     
สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า 

- ส านั ก ง านคณะกรรมการก ารศึ กษาขั้ น พ้ื นฐ าน  และส านั ก ง าน เขต พ้ืนที่ ก า ร ศึ ก ษ า                    
โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบส านักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) 
เพ่ือให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่างเอ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 

- สถานศึกษาในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน จาก  225 เขต มีนโยบาย          
ส่งเสริมความรู้และสร้างจิตส านึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

- สถานศึกษาต้นแบบน าขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ จ านวน 15,000 โรงเรียน 
- สถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการน า 3Rs มาประยุกต์ใช้ในการผลิต และบริโภคที่เป็นมิตร      

กับสิ่งแวดล้อม 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการท านโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

5.1 โครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน “โปรแกรมแนะน าส าหรับอาหาร” 
 ผลการด าเนินงาน 

1. ครูผู้รับผิดชอบงานโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนเข้ารับการอบรมครบ 100 %    
จ านวน 183 โรงเรียน อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน จ านวน 1 รุ่น  

2. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้โปรแกรม Thai School Lunch และ
ประกอบอาหารได้อย่างมีคุณภาพและถูกสุขลักษณะ 

3. นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ  หมายถึ ง  ภาวะที่ ร่ างกายได้รับสารอาหารผิด          
เบี่ยงเบนไปจากปกติ อาจเกิดจากได้รับสาร อาหารน้อยกว่าปกติ หรือเหตุทุติยภูมิ คือ เหตุเนื่องจากความบกพร่อง 
ต่างจากการกิน การย่อย การดูดซึม ลดน้อยลงหรือหมดไป 

 

     
 
 
 

กลยุทธ์ที ่5 จัดการศกึษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 



 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราสีมา เขต 3 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

๕๑ 

 
 

5.2 โครงการส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะ 
ผลการด าเนินงาน  
1. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จ านวน  

183 โรงเรียน ได้ด าเนินการบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน เกี่ยวกับการจัดการขยะในทุกกลุ่มสาระวิชา  
2. โรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักและให้ความส าคัญ
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  มีวินัย  มีคุณธรรม จริยธรรม มีกระบวนการเรียนรู้ การสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการผลิต
และการบริโภคมีนวัตกรรมในการจัดการขยะสามารถสร้างมูลค่าจนเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถพัฒนาในเชิงพาณิชย์
และเชิงสังคมได ้
 

        
  

  
 

    

 เป้าประสงค์  
- สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม     

ด้านการบริหารวิขาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารงานทั่วไป 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงานให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัว

ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม
เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการ              
ตามหลักธรรมาภิบาล 

- หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และมีวิธีงบประมาณด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยมีการจักสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน 

- หน่วยงานทุกระดับพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิ จิทัล (Digital Technology) มาใช้ใน         
การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 

 

กลยุทธ์ที ่6 เพ่ิมประสิทธภิาพการบริหารจัดการ 



 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราสีมา เขต 3 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

๕๒ 

 

6.1 โครงการสัมมนาให้ความรู้ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  
 ผลการด าเนินงาน  

1. ด าเนินการจัดท าโครงการสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย           
เมื่อวันที่ 29 - 30 กันยายน 2563  ณ โรงแรมคลองทรายรีสอร์ทเขาใหญ่ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

2. สั มมนาผู้ บ ริ ห า รสถานศึ กษา  ผู้ อ า นวยการกลุ่ ม /หน่ ว ย  จ านวน  194  คน                           
ได้รับความรู้ เข้าใจในนโยบายและแนวทางในการด าเนินกิจกรรมทางการศึกษา และรับทราบผลการด าเนินงาน       
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

3. สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย ได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
แลกเปลี่ยน และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาจากการบริหารงานต่างๆ ร่วมกัน  

 

           
  

6.2 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามมาตรฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน  

ผลการด าเนินงาน 
1. การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค าสาธารณูปโภคค้างช าระ           

ของส่วนราชการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ทั้งในส่วนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัด ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสถานศึกษาในสังกัด          
ซ่ึงด าเนนิการตรวจสอบภายในสถานศึกษา ดังนี้  

1.1 ตรวจสอบการบริหารการเงิน การบัญชี ของสถานศึกษา จ านวน 8 โรงเรียน 
1.2 ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้ างทั่วไป และระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสถานศึกษา             

จ านวน 8 โรงเรียน  
1.3 ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ของสถานศึกษา จ านวน 9 โรงเรียน  
1.4 ตรวจสอบการด าเนินงาน การเงิน และบัญชี ในแต่ละโครงการที่สถานศึกษา              

ไต้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน 8 โรงเรียน  
1.5 ตรวจสอบการเงินการบัญชี และการบริหารจัดการทางการเงินที่สถานศึกษา            

ได้รับจากบุคคลภายนอก หรือหน่วยงานภายนอกที่มาใช้สถานที่ของสถานศึกษา จ านวน 37 โรงเรียน 
1.6 การติดตามผลการตรวจสอบภายในสถานศึกษาครั้งก่อน จ านวน 4 โรงเรียน 
 

 



 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราสีมา เขต 3 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

๕๓ 

 

2. ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ และรายงานผลการตรวจสอบภายใน
สถานศึกษาแจ้งสถานศึกษาด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ และสรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ ภายในเดือนกันยายน 
2563 โดยจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบการเงินการบัญชีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ถึงส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทางระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (Smart Obec) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งปรับให้จัดส่งภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 พร้อมทั้งรายงานข้อมูลในระบบ KRS 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตัวชี้วัดที่ 11.3 ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบด้านการเงิน 
การบัญชีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

 

        
 

 

6.3 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต”                
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ผลการด าเนินงาน  

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 55 คน ได้รับความรู้ความเข้าใจในการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน และได้เพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ และประสิทธิภาพ              
ของการปฏิบัติงานในการด าเนินการอย่างมีคุณธรรม และความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

2. ผู้ เข้ารับการศึกษาดูงาน จ านวน 45 คน ได้เข้าร่วมการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน         
ความคิดเห็นร่วมกันเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 

3. ผู้เข้าร่วมประชุมสรุปโครงการฯ จ านวน 30 คน ได้ร่วมกันสรุปความรู้ความเข้าใจ              
ที่ได้รับจากการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน พร้อมกับหาแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน  

 

       
 
 
 
 



 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราสีมา เขต 3 
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๕๔ 

 
 

6.4 โครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ผลการด าเนินงาน 

1. ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศ          
ด้านการศึกษาของโรงเรียน โปรแกรมระบบบริหารสารสนเทศของสถานศึกษา ( Data Management          
Center : DMC) จ านวน 183 โรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2563 
ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากร ทางการศึกษาอ่างหิน อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัด  
มีฐานข้อมูลสารสนเทศที่เป็นถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 และสามารถน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ  

 
 

 
 

       
 
 



 

 

รายงานผลการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราสีมา เขต 3 
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๕๕ 

ส่วนที่ 4 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 

1. ปัญหาและอุปสรรค 
 จากการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ถึงแม้จะประสบความส าเร็จจากการน านโยบายสู่การปฏิบัติ           
ท าให้เกิดคุณภาพทางการศึกษา นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง แต่ในการปฏิบัติงาน
ยังมีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอยู่ในระดับหนึ่ง ซึ่งปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอาจเกิดสาเหตุ  
จากปัจจัยภายในหรือปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ พอสรุปได้ดังนี้ 

1. การได้รับงบประมาณล่าช้า ท าให้เกิดปัญหาในการจัดการ ไม่สอดคล้องกับระยะเวลา          
ที่ก าหนดต้องน างบประมาณมาใช้แบบเร่ งรีบ ท าให้ขาดประ สิทธิภาพ และไม่ เกิดประโยชน์สู งสุด                        
ในการพัฒนาศึกษา 

2. งบประมาณในส่วนที่เป็นงบประจ า  มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นเกือบทุกปีงบประมาณของ
งบประมาณพัฒนาคุณภาพที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด (วงเงินรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา) ซึ่งแต่ละ
ปีงบประมาณ ส านักงานคณะกรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไม่ได้จัดสรรงบพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ิมเติมให้ 

3. การจัดสรรงบประมาณตามวงเงินรวมของส านักงานเขต พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 บางส่วนถูกน าไปจัดสรรเพ่ิมเป็นค าตอบแทนและค่าจ้างบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ซึ่งเป็นงบที่ผูกพันต่อเนื่องกับปีงบประมาณถัดไป จึงท าให้งบประมาณ
ที่ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาลดน้อยลง 

4. ไม่มีการรายงานผลการด าเนินงานจากผู้รับผิดชอบโครงการ หรือการรายงานผล                
ไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลา เนื้อหาการรายงานไม่สะท้อนผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไม่มีการระบุผลลัพธ์          
ที่ได้จากโครงการว่า เมื่อน างบประมาณไปใช้แล้ว ส่งผลอย่างไรต่อผู้เรียน ครู ผู้บริหาร หรือโรงเรียน 

5. การติดตามเร่งรัด การด าเนินงานยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ท าให้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ    
มีโครงการที่ผู้รับผิดชอบจะด าเนินงานค่อนข้างมาก อันเนื่องมาจากผู้รับผิดชอบไม่ด าเนินการปฏิบัติงาน               
ตามปฏิทินงาน และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดสรรงบประมาณล่าช้า ส่งผลให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูในโรงเรียนต้องมาเข้าร่วมประชุม การใช้งบประมาณเป็นไปแบบเร่งรีบ ไม่เกิดประโยชน์สูงสุด
เท่าท่ีควรจะเป็น 
 

 

 

 

 
 



 

 

รายงานผลการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราสีมา เขต 3 
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๕๖ 

2. ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอาจเกิดสาเหตุจากปัจจัยภายในหรือ         
ปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ จึงมุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่เกิดจากปัจจัยภายในองค์กรให้หมดไปหรือ        
ลดน้อยลง สร้างวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร จะช่วยให้ประสิทธิภาพในการด าเนินงานดีขึ้น ซึ่งในปีงบประมาณ            
พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้ตระหนักถึงภาระงาน                            
ที่ได้รับมอบหมายตามระเบียบ กฎหมายและจากหน่วยงานบังคับบัญชา โดยจะพัฒนาระบบการด าเนินงาน                       
ให้มีประสิทธิภาพและความเข้มแข็งเพ่ิมขึ้น ดังนี้ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
2. ส่งเสริมพัฒนาการจัดท าระบบข้อมูลสารสนทศทางการศึกษาและปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย

อยู่เสมอ เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา เน้นการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม          

จากผู้เกี่ยวข้อง 
4. การบริหารจัดการด้านงบประมาณและการบริหารงานบุคคล จะต้องด าเนินงาน                

โดยยืดหลักธรรมาภิบาล ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้

5. การจัดระบบการติดตาม ก ากับดูแล และประเมินผลการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยค านึงผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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 คณะผู้จัดท า  
 

 ที่ปรึกษา 
นายกิตติพงศ์  โด่งพิมาย   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต  3  
นายศราวุธ  พิมละมาศ   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต  3 
นายสุริยนต์  กัลยาณี   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต  3 
นายสายัณห์  คอกขุนทด   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต  3 
 
   

 วิเคราะห์/สังเคราะห์ 
นางบัญชา  ศรีปัญญาวุฒิ    ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
นางขวัญเรือน  รุ้งตาล   ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
นางประทุมทิพย์  พรหมคุณ  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
นางเกดสุชา  ทองน้อย   ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร 
นางรัตดา  คูณมา   ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
นางศลิษา  ศิริก าเนิด   ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมทางไกลฯ 
น.ส.เพชรรัตน ์ศรีไทย   ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา 
นางสาวคนึงนิต  อินทรกระโทก  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
น.ส.สุมล  ศิริปร ุ    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นายประเชิญชัย  เจริญครบุรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
น.ส.รุ้งรัตตา  วรรณเสถียร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
น.ส.ศิริลักษณ์  เรืองศรีโรจน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ     
น.ส.อรดา  อบสุนทร                           เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน                                 
น.ส.ธัญสุดา  แสนลือชา                    ลูกจ้างชั่วคราว 
 
 

 บรรณาธิการ/รูปเล่ม 
นางบัญชา  ศรีปัญญาวุฒิ   ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
นายประเชิญชัย  เจริญครบุรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
น.ส.อรดา  อบสุนทร                           เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน      
                            
 

 
 




