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รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้จัดท าขึ้นเ พ่ือรายงานผลการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน                 
การจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญยิ่ง โดยใช้เป็น        
ตัวบ่งชี้ถึงความส าเร็จ หรือความก้าวหน้าในการด าเนินงาน รวมทั้งสรุปปัญหาและข้อเสนอแนะ เพ่ือเผยแพร่      
ต่อสาธารณชนและรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ทราบถึงผลการด าเนินงานตามภารกิจการจัดการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานการจัดการศึกษาต่อไป 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง   
ทุกฝ่าย ที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง ท าให้รายงานผลการด าเนินงานฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการด าเนินงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ที่สนใจ และหน่วยงาน             
ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโอกาสต่อไป  
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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  จังหวัดนครรำชสีมำ 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 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
เดิมอยู่ ในเขตปกครองของอ ำเภอกระโทก (อ ำเภอโชคชัยในปัจจุบัน) ไ ด้รับกำรยกฐำนะเป็นกิ่งอ ำเภอ                
ในปี พ.ศ. 2450 ซึ่งขณะนั้นมีเขตกำรปกครองรวม 3 ต ำบล ได้แก่ ต ำบลแชะ ต ำบลจระเข้หิน และต ำบลสระตะเคียน       
ปี พ.ศ. 2482 ได้รับกำรยกฐำนะขึ้นเป็นอ ำเภอ และได้ชื่อว่ำ  "อ ำเภอครบุรี" โดยใช้ชื่อต ำบลหนึ่งมำเป็นชื่ออ ำเภอ 
คือ ต ำบลครบุรี ซึ่งเดิมเป็นต ำบลหนึ่งของอ ำเภอปักธงชัย ต่อมำได้รวมเข้ำกับก่ิงอ ำเภอแชะ และตั้งเป็น "อ ำเภอครบรุ"ี 
เพ่ือสะดวกในกำรติดต่อรำชกำรของประชำชน เพรำะมีระยะทำงใกล้กว่ำโดยมีที่ว่ำกำรอ ำเภอครบุรี ตั้งอยู่ที่       
กิ่งอ ำเภอแชะเดิม และในปี พ.ศ. 2521 อ ำเภอครบุรี ได้มีกำรแยกออกไปเป็นอีก 1 อ ำเภอ คือ อ ำเภอเสิงสำง        
ในปัจจุบันค ำว่ำ "ครบุรี" แปลว่ำเมืองต้นน้ ำ หรือเมืองสำยน้ ำเพรำะมีแควน้ ำ หลำยสำย จึงเรียกว่ำ "เมืองสำครบุรี" 
ต่อมำค ำว่ำ "สำครบุรี" กร่อนหำยไป จึงเหลือค ำว่ำ "ครบุรี" มำตรำบจนทุกวันนี้ อ ำเภอครบุรี ตั้งหมู่ที่ 4 ต ำบลแชะ   
อยู่ทำงทิศใต้ของจังหวัดนครรำชสีมำ ห่ำงจำกตัวจังหวัด 58 กิโลเมตร คิดเป็นพ้ืนที่ 1,748 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 
1,150,000 ไร่ อำณำเขตติดต่อ ทิศเหนือติดต่อกับอ ำเภอปักธงชัย อ ำเภอโชคชัย และอ ำเภอหนองบุญมำก           
ทิศตะวันออกติดต่อกับอ ำเภอเสิงสำง ทิศใต้ติดต่อกับ อ ำเภอวัฒนำนคร อ ำเภอเมืองสระแก้ว (จังหวัดสระแก้ว) 
และอ ำเภอนำดี (จังหวัดปรำจีนบุรี) และทิศตะวันตกติดต่อกับ อ ำเภอวังน้ ำเขียว และอ ำเภอปักธงชัย มีประชำกร
ทั้งสิ้น 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 และได้มำพบกัน อีกครั้ง      
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        
มีพ้ืนที่ทั้งหมด 1,197 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 748,125 ไร่ อำณำเขตติดต่อ ทิศเหนือติดต่อกับอ ำเภอหนองบุญมำก 
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 ำปลำยมำศซึ่งเป็น  
ต้นน้ 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 ำคัญก็คือเป็นเมือง 
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) มีอำณำเขตติดต่อกับเขตกำรปกครอง
ข้ำงเคียงดังต่อไปนี้ อ ำเภอครบุรี ทิศใต้ติดต่อกับอ ำเภอวังน้ ำเขียว ทิศตะวันตกติดต่อกับอ ำเภอวังน้ ำเขียว และอ ำเภอ
สูงเนิน พ้ืนที ่1,374.3 ตำรำงกิโลเมตร 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 ำห้วยทั้งสองสำยนี้ประชำชนได้ใช้     
ประโยชน์ในด้ำนกำรเกษตรกรรมรวมทั้งใช้ในกำรอุปโภคบริโภค เช่น  ท ำไร่ ท ำนำ เลี้ยงสัตว์ ใช้ท ำเป็น         
ประปำหมู่บำ้น 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 สำยหมอกท่ีสวยงำม น้ ำตก ถ้ ำ เป็นต้น จำกกำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำยลักษณะ ได้แก่
กำรศึกษำธรรมชำติ ภูมิทัศน์ แคมป์ปิ้ง ตกปลำ ร่วมปลูกป่ำ ศึกษำชีวิตชนบทวังน้ ำเขียว ซ่ึงเป็นอ ำเภอหนึ่งที่อยู่
ตอนใต้ของจังหวัดนครรำชสีมำ ที่มำของชื่อ“วังน้ ำเขียว” นั้นได้มำจำกสภำพภูมิประเทศของที่นี่ เพรำะพ้ืนที่ใน
แถบนี้มีวังน้ ำที่ใสงดงำมเป็นธรรมชำติ น้ ำนั้นใสจนมองเห็นเงำสะท้อนสีเขียวของต้นไม้ 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  มีพ้ืนที่
ติดต่อกับ อ ำเภอนำดี อ ำเภอปักธงชัย อ ำเภอปำกช่อง และอ ำเภอครบุรี พ้ืนที่ 1,129.996 ตำรำงกิโลเมตร ประชำกร 
45,265 คน แยกเป็นชำย 22,513 คน หญิง 22,752 คน  

 ลักษณะภูมิประเทศ สภำพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นภูเขำสูงลักษณะพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นสลับกับพ้ืนที่     
รำบเนินเขำควำมสูงเฉลี่ย 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 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (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 ำคัญยิ่ ง ในกำรก ำกับดูแล สนับสนุน 

ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพ โดยเป้ำหมำยหลักอยู่ที่กำรให้บริกำร          
ทำงกำรศึกษำประชำกรวัยเรียน ในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน อย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพและไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย          
ซึ่งเป็นไปตำมบทบัญญตัิรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 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 ำนักงำนเขตที่มิใช่งำนของส่วนรำชกำรใด

โดยเฉพำะ 
(ญ) ส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรและสวัสดิภำพในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ และ

หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ 
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 และกำรออกจำกรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
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(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 เป็นหน่วยงำนที่ส่งเสริมสนับสนุนและประสำนงำนในเชิงนโยบำยให้สถำนศึกษำ            
จัดกำรศึกษำเป็นไปตำมนโยบำยและมำตรฐำนกำรศึกษำชำติมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงำนตำมยุทธศำสตร์เป็นส ำคัญ 
(Strategic Result Based Management : SRBM) ใช้ระบบงบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำนตำมยุทธศำสตร์  
(SPBB)  โดยเน้นควำมโปร่งใส ทันสมัย ควำมรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล ยึด
หลักกำรมีส่วนร่วม (Participation) กำรบริหำรที่สนับสนุนที่ใช้โรงเรียนเป็นฐำน (School – Based Management) 
โดยมีกระบวนกำรวำงแผน กำรด ำเนินกำรตำมแผน กำรก ำกับติดตำมผลอย่ำงเป็นระบบ โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 

(ก) จัดท ำนโยบำยและแผนพัฒนำกำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำแผนกำร
ศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น 

(ข) วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณ 
(ค) ตรวจสอบ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณและผลกำรปฏิบัติตำม

นโยบำยและแผน 
(ง) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 

4) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นงำนที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำในสังกัดเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ สำมำรถจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยเน้นกำรบูรณำกำร กำรจัดกำรศึกษำ      
ทั้งกำรศึกษำในระบบ นอกระบบและตำมอัธยำศัยไปสู่กำรศึกษำตลอดชีพ น ำแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญำท้องถิ่น    
ไปใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอน ส่งเสริมสุขภำพกำย สุขภำพจิตให้สมบูรณ์จัดสวัสดิกำร สวัสดิภำพ และกองทุน    
เพ่ือกำรศึกษำ ที่จะเป็นกำรช่วยเหลือผู้เรียนปกติ ด้อยโอกำส พิกำร และมีควำมสำมำรถพิเศษ อีกทั้งส่งเสริม     
ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน สถำบันทำงศำสนำ สถำนประกอบกำร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน                   
ร่วมจัดกำรศึกษำที่ส่งผลต่อคุณภำพชีวิตของผู้เรียน โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 

(ก) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ในรูปแบบกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ และ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย 

(ข) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กร
วิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบันสังคมอ่ืน 

(ค) ประสำนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำมำรถจัดกำรศึกษำสอดคล้องกับนโยบำย
และมำตรฐำนกำรศึกษำ 

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

ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษำวิชำทหำร ประชำธิปไตย วินัยนักเรียน กำรพิทักษ์สิทธิเด็กและเยำวชน และ         
งำนกิจกำรนักเรียนอ่ืน 

 



 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

10 

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

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

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

(ก) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน หลักสูตรกำรศึ กษำ           
ระดับก่อนประถมศึกษำ และหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ 

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

กำรศึกษำ 
(ง) วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม มำตรฐำนกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำรวมทั้งประเมิน 

ติดตำม และตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
(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 และงำน

บริหำรสินทรัพย์ 
7) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 

(ก) ศึกษำ วิเครำะห์ ด ำเนินกำร และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล 
(ข) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
(ค) ด ำเนินงำนสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
(ง) ด ำเนินกำรวิเครำะห์ และปฏิบัติงำนระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินงำนบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
(ฉ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่ได้รับมอบหมำย 
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8) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 
(ก) ด ำเนินงำนฝึกอบรมกำรพัฒนำก่อนแต่งตั้ง 
(ข) ด ำเนินงำนฝึกอบรมพัฒนำเพื่อเพ่ิมศักยภำพกำรปฏิบัติงำน 
(ค) ด ำเนินงำนพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นไปตำมมำตรฐำน วิชำชีพและ

จรรยำบรรณ 
(ง) ปฏิบัติงำนส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(จ) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรลำศึกษำต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติกำรวิจัยภำยในประเทศหรือ

ต่ำงประเทศ 
(ฉ) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และเสริมสร้ำงระบบเครือข่ำยกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(ช) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย 

9) กลุ่มกฎหมายและคดี  เป็นหน่วยงำนที่ปฏิบัติงำนขึ้นตรงกับผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 

(ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำกำรมีวินัยและรักษำวินัย 
(ข) ด ำเนินกำรสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
(ค) ด ำเนินกำรสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและกำรตรวจพิจำรณำวินัย 
(ง) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำอุทธรณ์ 
(จ) ด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์ 
(ฉ) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที ่
(ช) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอำญำ และคดีอ่ืนๆ ของรัฐ 
(ซ) กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(ฌ) ด ำเนินกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย จัดท ำข้อมูลและติดตำมประเมินผลเพ่ือพัฒนำงำน 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 ำปรึกษำตำมประเภทกำรตรวจสอบทำงกำรบัญชี 

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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

นายสายณัห์  คอกขุนทด 
รอง ผอ.สพป. นครรำชสีมำ เขต 3 

โทรศัพท์ 09 1832 9452 

นายเผด็จศึก  โชติกลาง 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 

โทรศัพท์ 08 4606 9092 

นายสุริยนต์  กัลยาณี 
รอง ผอ.สพป. นครรำชสีมำ เขต 3 

โทรศัพท์ 06 1028 3413 

นายวิวัฒน์  สิรพัธน์โภคิน 
รอง ผอ.สพป. นครรำชสีมำ เขต 3 

โทรศัพท์  09 4468 8955 
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ผู้อ านวยการกลุ่มภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
 
                       
 
 
 
 
                              
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
             
                  
 
 
 
 
 

นางบัญชา  ศรีปญัญาวุฒ ิ
ผู้อ ำนวยกำร 

กลุ่มนโยบำยและแผน 
โทรศัพท์ 08 1062 3433 

นางสาวคนึงนิต อินทรกระโทก 
ผู้อ ำนวยกำร 

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
โทรศัพท์ 08 8265 5366 

นายธานินทร์  ศิริก าเนิด 
ผู้อ ำนวยกำร 

กลุ่มอ ำนวยกำร 
โทรศัพท์ 08 5856 5728 

นางขวัญเรือน  รุ้งตาล 
ผู้อ ำนวยกำร 

หน่วยตรวจสอบภำยใน 
โทรศัพท์ 08 1877 5442 

นางรัตดา  คูณมา 
ผู้อ ำนวยกำร 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
โทรศัพท์ 08 2945 7689 

นางพัชราภรณ ์ พินิจพงศ์ 
ปฏิบัติหน้ำที ่ผู้อ ำนวยกำร 

กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำ 

โทรศัพท์ 09 2092 9727 

นายอติวิชญ์  วงศิร ิ
ปฏิบัติหน้าที ่ผู้อ านวยการกลุ่ม 

กฎหมายและคดี 
โทรศัพท์ 09 8587 9546 

นางศลิษา  ศิริก าเนดิ 
ปฏิบัติหน้ำที ่ผู้อ ำนวยกำร 

กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล 
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

โทรศัพท์ 08 8594 0801 

นางประทุมทิพย์  พรหมคุณ 
ผู้อ ำนวยกำร 

กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสนิทรัพย์ 
โทรศัพท์ 06 2946 5326 

นางเกดสุชา  ทองน้อย 
ปฏิบัติหน้ำที ่ผู้อ ำนวยกำร 

กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
โทรศัพท์ 08 1878 5033  
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ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นายทวี  ตั้งอั้น 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
บ้ำนหนองไผ่วิทยำ 

โทรศัพท์ 08 7946 6993 

เสิงสาง 

นายสมหมาย แสนลือชา 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน         

บ้ำนเฉลียง (คุรุรำษฎร์บ ำรุง) 
โทรศัพท์ 08 9947 3831 

ถ้ าวัวแดง 

ชมตะวัน 

นายสมชาย  เชิญกลาง 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน            

บ้ำนสระตะเคียน 
โทรศัพท์ 08 1967 1768 

จสอ.ณรงค์  รัตนกุล 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
บ้ำนเมืองปักสำมัคคี 

โทรศัพท์ 08 1889 5599 

เมืองปักไหมงาม 

ล ามูลบน 

นายราชันย์  นคราวนากุล
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน           

บ้ำนสระผักโพด  
โทรศัพท์ 08 5202 9735 

วังคีร ี

นายสุรชัย  แพงเพ็ง 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน                         
เจียรวนนท์อุทิศ 2 

โทรศัพท์ 09 0279 4623 

นครธรรม 

นายดาวเรือง เรืองรัตนโชติ 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

บ้ำนแชะ 
โทรศัพท์ 09 3242 5276 

สมเด็จพระธีรญาณมุณี วังน้ าเขียวสามัคคี 

นายนภัสดล  ลิมปิเจริญ
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน         

บ้ำนสุขัง(รำษฎร์สำมัคคี) 
โทรศัพท์ 08 1999 4086 

นายอนุลักษณ์  เผยกลาง 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน               

บ้ำนบุตะโก 
โทรศัพท์ 08 6252 2647 

พระยาตะแบก ล าพระเพลิง 

นายขวัญชัย  เรืองกระโทก 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
บ้ำนหนองแคทรำย 

โทรศัพท์  09 3542 4384       

เบญจมิตรธงชัย 

นายกิตติศักดิ์  แสงลุน
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน          

บ้ำนโคกส ำรำญ 
โทรศัพท์ 08 1282 2499 

นายภิรมย์  เข็มพุดซา 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

บ้ำนหนองแฟบ(วุฒิรัฐประชำสรรค์) 
โทรศัพท์ 09 3359 3882 
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4. ข้อมูลพื้นฐาน 
ตารางท่ี 1  จ านวนบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

บุคลากร 

เพศ ระดับการศึกษา 

ชาย หญิง รวม 
ต่ ากว่า

ปริญญาตรี 
ปริญญา

ตรี 
ปริญญา

โท 
ปริญญา

เอก 
รวม 

ข้าราชการครู                 

ผอ.สพท. 1   1       1 1 

รอง ผอ.สพท. 3   3     3   3 
บุคลกรทางการศึกษา                 

กลุ่มอ ำนวยกำร 2 4 6 1 1 4   6 

กลุ่มนโยบำยและแผน 1 5 6   4 2   6 

กลุ่มบรหิำรงำนบุคคล   8 8   3 5   8 
กลุ่มส่งเสรมิกำรจดั
กำรศึกษำ 

1 6 7   3 4   7 

กลุ่มบรหิำรงำนกำรเงินฯ   6 6   3 3   6 

กลุ่มนิเทศ ตดิตำมและ
ประเมินผลฯ 

1 13 14 1 1 12   14 

กลุ่มส่งเสรมิกำรศึกษำ
ทำงไกลฯ 

  1 1     1   1 

กลุ่มพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำฯ 

  1 1     1   1 

กลุ่มกฎหมำยและคด ี     -         - 

หน่วยตรวจสอบภำยใน   2 2   1 1   2 
ลูกจ้าง                 

 - พนักงำนพิมพ์ดีด   1 1   1     1 

 - ช่ำงครุภณัฑ์ไม ้ 3   3 2 1     3 

 - พนักงำนบริกำร 2 1 3 2 1     3 

 - พนักงำนธุรกำร   1 1   1     1 

 - ลูกจ้ำงช่ัวครำว 1 4 5 1 4     5 

รวมท้ังสิ้น 15 53 68 7 24 36 1 68 

ที่มำ :  กลุ่มบริหำรงำนบุคคล (8 ธ.ค.63)  
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ตารางท่ี 2  จ านวนสถานศึกษาในสังกัด จ าแนกตามขนาด 

ประเภท จ านวนนักเรียน จ านวนสถานศึกษา 

  ขนำดเล็ก 120 คน ลงมำ 92 

  ขนำดกลำง 121-600 คน 86 

  ขนำดใหญ่ 600-1,500 คน 5 

  ขนำดใหญ่พิเศษ 1,501 คน ขึ้นไป - 

รวมทั้งสิ้น 183 
ที่มำ :  รำยงำนขอ้มูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ (25 มิ.ย. 63) 

 

ตารางท่ี 3  จ านวนนักเรียน และจ านวนห้องเรียนในสถานศึกษาของรัฐ 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

จ านวนห้องเรียน 
ชาย หญิง รวม 

อนุบำล 1 377 368 745 75 
อนุบำล 2 1,366 1,230 2,596 194 
อนุบำล 3 1,437 1,344 2,781 196 
รวมระดับก่อนประถมศึกษา 3,180 2,942 6,122 465 
ประถมศึกษำ 1 1,555 1,468 3,023 200 
ประถมศึกษำ 2 1,626 1,557 3,183 204 
ประถมศึกษำ 3 1,732 1,591 3,323 205 
ประถมศึกษำ 4 1,595 1,376 2,971 200 
ประถมศึกษำ 5 1,620 1,502 3,122 200 
ประถมศึกษำ 6 1,701 1,534 3,235 200 
รวมระดับประถม 9,829 9,028 18,857 1,209 
มัธยมศึกษำปีที่ 1 856 644 1,500 72 
มัธยมศึกษำปีที่ 2 751 616 1,367 71 
มัธยมศึกษำปีที่ 3 671 540 1,211 71 
รวมระดับมัธยมต้น 2,278 1,800 4,078 214 
มัธยมศึกษำปีที่ 4 43 53 96 6 
มัธยมศึกษำปีที่ 5 20 26 46 4 
มัธยมศึกษำปีที่ 6 20 34 54 4 
รวมระดับมัธยมปลาย 83 113 196 14 
รวมทั้งสิ้น 15,370 13,883 29,253 1,902 

ที่มำ :  กลุ่มบริหำรงำนบุคคล  (วันที่ 10 มีนำคม 2563) 
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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 นำยศิวเสก  อุดมจิรโชต ิ

3 บ้ำนระเริง ระเริง วังน้ ำเขียว ขยำยโอกำส นำงสำยฝน สุวรรณรินทร ์

4 บ้ำนกุดโบสถ ์ กุดโบสถ ์ เสิงสำง ขยำยโอกำส นำยสุนันท์ จงใจกลำง 

5 ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยำคำร เมืองปัก ปักธงชัย ขยำยโอกำส นำยนิยม  สมบตั ิ

6 วัดพรหมรำช ตูม ปักธงชัย ขยำยโอกำส นำยประทีป  ลักษณะพรมรำช 

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 นำยอุทัย  เท่ียงดี 

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 ว่ำง 

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

8 บ้ำนโคกกระชำยโนนกุ่ม โคกกระชำย ครบุรี อ.1 - ม.3 นำยวิเชียร  หน่ำงเกษม 

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

10 บ้ำนล ำเพียก ล ำเพียก ครบุรี อ.2 - ม.3 นำยคีตวัฒน์  ขันธะหัตถ์ 

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

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

13 บ้ำนไชยวำล ครบุรี ครบุรี อ.1 - ป.6 ว่ำง 

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 นำงสำวมะลิวัลย์  จรกิ่ง 

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 นำยถิระยุ ปิตำละเพ 

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

27 รักเมืองไทย1 (มูลนิธิเตชะไพบูลย์) บ่อปลำทอง ปักธงชัย อ.2 - ป.6 นำงประไพรัตน์  ลีสีค ำ 

28 บ้ำนโนนเหลื่อม อุดมทรัพย์ วังน้ ำเขียว อ.2 - ม.3 นำยสำมำรถ  กลำงบุญเรือง 

29 บ้ำนศำลเจ้ำพ่อ วังน้ ำเขียว วังน้ ำเขียว อ.1 - ม.3 ว่ำง 

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 นำยศิวเสก  อุดมจิรโชติ 

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

4 สกัดนำควิทยำ สุขไพบูลย์ เสิงสำง อ.1 – ป.6 นำยธีรเจต  เพ็ญเดิมพันธ์ 

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 ว่ำง 

9 วัดพรหมรำช ตูม ปักธงชัย อ.1 – ม.3 นำยประทีป  ลักษณะพรมรำช 

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 ว่ำง 

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

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

1 หนองนกเขียนสำมัคคี ภูหลวง ปักธงชัย 1 นำงสำวมะลิวัลย์  จรกิ่ง 

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 นำยประทีป  ลักษณะพรมรำช 

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 นำยเอกอรรถ ถูกหมำย 
3 บ้ำนหนองแคทรำย ล ำเพียก ครบุรี อ.2 - ม.3 นำยขวัญชัย  เรืองกระโทก 
4 บ้ำนหนองตะแบก ตะแบกบำน ครบุรี อ.1 - ม.3 ว่ำง 
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 พรชีวโชติ 
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 ว่ำง 
11 บ้ำนคลองยำง(มูลบนอุปถัมภ์) จระเข้หิน ครบุรี อ.1 - ม.3 นำยถนัด  บรรลือ 
12 บ้ำนครบุรีนครธรรมโฆสติวทิยำคำร ครบุรีใต้ ครบุรี อ.1 - ม.3 นำยธนัชชัย  เสยกระโทก 
13 วัดหงษ ์ นกออก ปักธงชัย อ.2 - ม.3 ว่ำง 
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 นำยประทีป  ลักษณพรมรำช 
19 อำจวิทยำคำร ตะคุ ปักธงชัย อ.1 - ป.6 นำยถิรำยุ ปิตำละเพ 
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 นำงสำวมะลิวัลย์  จรกิ่ง 
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 นำงประไพรัตน์  ลีสีค ำ 

29 ท้ำวสุรนำรี(2521) เสิงสำง เสิงสำง อ.2 - ป.6 นำยเสงี่ยม  พระไตรยะ 
30 บ้ำนหนองตะเข้-หนองตูม สุขไพบูลย์ เสิงสำง อ.2 - ม.3 นำยอุทัย เที่ยงดี 
31 บ้ำนกุดโบสถ ์ กุดโบสถ ์ เสิงสำง อ.1 - ม.3 นำยสุนันท ์ จงใจกลำง 
32 บ้ำนโนนสมบูรณ์ โนนสมบูรณ์ เสิงสำง อ.2 - ป.6 นำยศิวเสก  อุดมจิรโชติ 
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 (หลวงพ่อกัณหำฯ) 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  
(คน) ครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2-3 คศ.4 

1. ครูผู้สอน 365 971 864 - 2,200 
2. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ - 7 158 1 166 
3. ผู้บริหำรกำรศึกษำ - - 3 1 4 
4. บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 8 15 29 - 52 

รวม 373 993 1,054 2 2,422 
วุฒิการศึกษา    

1. ต่ ำกว่ำ ป.ตร ี 20 - 20 
2. ป.ตร ี 680 593 1,273 
3. ป.โท 666 453 1,119 
4. ป.เอก - 10 10 

รวม 1,366 1,056 2,422 
ที่มำ :  รำยงำนข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ (10 มิ .ย  63) 

 

 
 

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 สถำนศึกษำขำดแคลนครูขัน้วิกฤต  29 4.58   
    3.3 บุคลำกรปฏิบตัิงำนในเขตพื้นที่ 8 1.26   
    3.4 ครูวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร ์ 14 2.21   
    3.5 ครูพี่เลี้ยงเด็กพิกำร 115 18.17   
    3.6 อัตรำจ้ำงครสูำขำขำดแคลน - -   

รวม 633 100   
ที่มำ :  รำยงำนขอ้มูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ (10 มิ.ย. 63)  
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5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ตารางท่ี 12 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561-2563 

คะแนนเฉลี่ย ป.6 ม.3 ม.6 

วิชา 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 

ภำษำไทย 54.48 48.64 56.64 49.42 51.51 50.43 37.98 32.15 36.92 

คณิตศำสตร ์ 36.53 31.22 29.41 25.52 21.56 21.37 20.12 17.50 19.38 

วิทยำศำสตร ์ 38.54 34.25 38.00 33.13 28.69 27.32 26.17 24.19 28.26 

สังคมศึกษำ       31.89 32.00 33.54 

ภำษำอังกฤษ 34.96 29.69 37.89 25.45 27.95 28.37 20.69 20.84 22.20 

ค่าเฉลี่ย 41.13 35.95 40.49 33.38 32.43 31.98 27.37 25.34 28.06 

 

     
 

 

0

20

40

60

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพื้นฐาน
(O-NET) 

ปีการศึกษา 2561 - 2563 ป.6

2561 2562 2563

0

20

40

60

ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพื้นฐาน 
(O-NET) 

ปีการศึกษา 2561 - 2563 ม.3

2561 2562 2563

0

5

10

15

20

25

30

35

40

ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ ภำษำอังกฤษ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา 2561 - 2563 ม.6

2561 2562 2563



 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

24 

 
 

ตารางท่ี 13  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET )  ระดับชั้น ป.6 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

  

ระดับเขตพ้ืนที่ ป.6 
เทียบป ี เทียบป ี เทียบป ี

พ.ศ. 2560-2561 พ.ศ. 2561-2562 พ.ศ. 2562-2563 

2560 2561 2562 2563 เพ่ิม ลด เพ่ิม ลด เพ่ิม ลด 

ภำษำไทย 44.55 54.48 48.64 56.64 9.93 
    

-5.84 8.00 
  

คณิตศำสตร ์ 35.67 36.53 31.32 29.41 0.86 
    

-5.21 
  

-1.91 

วิทยำศำสตร ์ 39.00 38.54 34.25 38.00 
  

-0.46 
  

-4.29 3.75 
  

สังคมศึกษำ     
            

ภำษำอังกฤษ 31.34 34.96 29.69 37.89  3.62  
  

-5.27 8.20 
  

ค่าเฉลี่ย 37.64 41.13 35.98 40.49 3.49  
  

-5.15 4.51 
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ตารางที่ 14 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET ) ระดับชั้น ม.3 
 

กลุ่มสาระ          
การเรียนรู้ 

ระดับเขตพ้ืนที่ ม.3 
เทียบป ี เทียบป ี เทียบป ี

พ.ศ.2560-2561 พ.ศ.2561-2562 พ.ศ.2562-2563 

2560 2561 2562 2563 เพ่ิม ลด เพ่ิม ลด เพ่ิม ลด 

ภำษำไทย 44.84 49.42 51.51 50.43 4.58    2.09    -1.08 

คณิตศำสตร ์ 21.04 25.52 21.56 21.37 4.48     -3.96   -0.19 

วิทยำศำสตร ์ 30.23 33.13 28.69 27.32 2.90     -4.44   -1.37 

สังคมศึกษำ                 

ภำษำอังกฤษ 26.94 25.45 27.95 28.37   -1.49 2.50   0.42   

ค่าเฉลี่ย 30.76 33.38 32.43 31.87 2.62     -0.95   -0.56 
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ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ ภำษำอังกฤษ ค่ำเฉลี่ย

แผนภูมิแสดงการเปรียบเที่ยบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET ) ระดับช้ัน ม.3

2560 2561 2562 2563
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ตารางท่ี 15 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้น ม.6 (O-NET ) 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

  

ระดับเขตพ้ืนที่ ม.6 
เทียบป ี เทียบป ี เทียบป ี

พ.ศ. 2560-2561 พ.ศ. 2561-2562 พ.ศ. 2562-2563 

2560 2561 2562 2563 เพ่ิม ลด เพ่ิม ลด เพ่ิม ลด 

ภำษำไทย 43.13 37.98 32.15 36.92  -5.15  -5.83 4.77  

คณิตศำสตร ์ 17.76 20.12 17.50 19.38 2.36   -2.62 1.88  

วิทยำศำสตร ์ 23.98 26.17 24.19 28.26 2.19   -1.98 4.07  

สังคมศึกษำ 31.24 31.89 32.00 33.54 0.65  0.11  1.54  

ภำษำอังกฤษ 19.24 20.69 20.84 22.20 1.45  0.15  1.36  

ค่าเฉลี่ย 27.07 27.37 25.34 28.06 0.30   -2.03 2.72  
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ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ ภำษำอังกฤษ ค่ำเฉลี่ย

แผนภูมิแสดงการเปรียบเที่ยบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้น ม.6 (O-NET )

2560 2561 2562 2563
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ตารางท่ี 16 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test : NT) ชั้น ป.3 
 

ผลการทดสอบ 
ผลการทดสอบ 3  ปีย้อนหลัง 

เทียบป ี เทียบป ี เทียบป ี

พ.ศ. 2560-2561 พ.ศ. 2561-2562 พ.ศ. 2562-2563 

2560 2561 2562 2563 เพ่ิม ลด เพ่ิม ลด เพ่ิม ลด 

ด้ำนภำษำ 50.93 51.17 44.17 46.38 0.24     -7.00 2.21   

ด้ำนกำรคดิ
ค ำนวณ 

37.96 48.61 45.29 41.70 10.65     -3.32   -3.59 

ด้ำนเหตผุล 43.17 46.76     3.59           

รวม 3 ด้าน 44.02 48.85 44.73 44.04 4.83     -4.12   -0.69 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

 
1. แนวคิด 
 

 การบริหารจัดการศึกษาเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ให้มีคุณภาพนั้น จ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องวิเคราะห์นโยบายภารกิจ  เพ่ือน าไป
ก าหนดทิศทาง การพัฒนาการศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพ
ปัจจุบัน และสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประโยชน์ในการจัดการศึกษาและค านึงถึงบริบทที่ส าคัญท่ี
ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาโดยมีกรอบแนวคิดในการ
พัฒนาตามกฎหมาย นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
หลายส่วน จึงก าหนดเป็นนโยบายและจุดเน้นในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
 

2. นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 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
ตามวัย และมีคุณภาพ   

3. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค 
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. จุดเน้น ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  ปีการศึกษา 2563 

“ปฐมวยัเก่งกล้า พัฒนาครบด้าน รักการอ่านเป็นนิจ ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน” 

3.1 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 
 

3.2 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 
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3.3  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 านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

31 

ส่วนที่ 3 
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 
 

 เป้าประสงค์  
- ผู้เรียนทุกคนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง     

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
- ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 

จริยธรรมมีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน  และสังคมโดยรวม 
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

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

  
 

1.1 การจัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์ 
 สืบเนื่องจากรัฐบาลได้มีนโยบายในเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม การท าความดี และปฏิบัติงาน
ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือเป็นการสนับสนุนคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้ท ากิจกรรมหน้าเสาธงเพ่ือเป็นการ  ส่งเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ จึงได้จัดท าการส่งเสริมทางศาสนา ขัดเกลาจิตใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     
ทุกคนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ปลูกฝังคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรม    
ในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้             
อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมี ความสุข เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาเพื่อปลูกจิตส านึก ค่านิยม อุดมการณ์
การปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติ                        
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
 

 เป้าประสงค์ตัวช้ีวัด 
1) ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีพฤติกรรม                

ที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์          
ทรงเป็นประมุข 

2) ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองมีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม            
มีค่านิยม ที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบ ต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคม
โดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

 
 

กลยุทธ์ที ่1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 



 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

32 

 

 ผลการด าเนินงาน 
- เชิงปริมาณ 

1) ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความจงรักภักดี              
ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สร้างจิตส านึก ค่านิยม อุดมการณ์ การปกป้องและเทิดทูนสถาบัน  
พระมหากษัตริย์ 

2) ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิสัยทัศน์ แนวคิด     
เพ่ือพัฒนาให้เป็นข้าราชการของแผ่นดินที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ คุณธรรม มีจริยธรรม 
และปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร ในการด าเนินชีวิตตามหน้าที่ข้าราชการที่ดี 

- เชิงคุณภาพ 
1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมแถวเคารพธงชาติ และ

สวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์ เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์         
พร้อมกล่าวปฏิญญาเขตสุจริต  

2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แสดงถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ สร้างจิตส านึก ค่านิยม อุดมการณ์ การปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 

ภาพกิจกรรม 
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1.2 โครงการน้อมน าแนวพระราชด าริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี  
  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์
แห่งชาติอันได้แก่การมีเอกราชอธิปไตยการด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชน
จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ ในพระราชด าริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ    
สยามบรมราชกุมารี เรื่องการปลูกผักสวนครัว และสร้างอาชีพ เพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหาร และต่อยอด      
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับฐานราก สร้างความรัก ความสามัคคี ในครอบครัวมีอาหารปลอดภัย  
ไว้บริโภค มุ่งมั่นลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างความยั่งยืนตามแนวทาง
ของ SDGs ในเรื่องการขจัดความหิวโหย 
 

 เป้าประสงค์ตัวช้ีวัด 
1) ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ

ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2) จ านวนสถานศึกษา 183 โรงเรียน ที่น้อมน าพระราชด าริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู้เรียน             
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

  ผลการด าเนินงาน 
-  เชิงปริมาณ 

1) การน้อมน าแนวพระราชด าริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จ      
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการสร้างอาชีพปลูกผักสวนครัว สู่แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน  

2) ร้อยละ 80  ของเด็กนักเรียนได้ รับการ พัฒนาความรู้  ทักษะอาชีพ  และ                 
ได้รับค าแนะน าในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบวก 

- เชิงคุณภาพ 
1) เด็กนักเรียนได้พัฒนาความรู้การปลูกผักสวนครัว เพ่ือสร้างความม่ันคงทางอาหาร 
2) เด็กนักเรียนได้พัฒนาความรู้  และทักษะอาชีพ ในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์       

การฝึกท าอิฐบล็อก การประดิษฐ์ดอกไม้จากหลอดพลาสติก และสวนวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งให้ค าแนะน าในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เชิงบวก  
  

ภาพกิจกรรม 
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1.3  การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ได้ส่งผลกระทบ

ต่อประเทศไทยอย่างรุนแรง และต่อเนื่อง ได้ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม จนก่อให้เกิดความปกติใหม่    
ซ่ึงเป็นปัจจัยเร่งส าคัญท าให้ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติจึงได้รับการพิจารณา
ทบทวนให้มีความสอดคล้องกับ สถานการณ์ เงื่อนไข และบริบทการพัฒนาใหม่ของประเทศ โดยยังคง 
“เป้าหมาย” ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ไว้เช่นเดิม แต่มีการทบทวน และปรับเปลี่ยน 
“แนวทาง/วิธีการ” และ “เครื่องมือ” ในรูปแบบของ “แผนแม่บทเฉพาะกิจ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผล     
มาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564 - 2565” ซึ่งเป็นการระบุแนวทางการพัฒนาจากแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องมุ่งเน้น ให้ความส าคัญเป็นพิเศษประเด็นการพัฒนาเพ่ิมเติมที่จ าเป็นต้องเร่งด าเนินการ 
ประกอบกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพ่ือใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวส าหรับหน่วยงาน       
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศได้น าไปประกอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษา ตามยุทธศาสตร์การจัด
การศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ  และมีความพร้อม       
สามารถรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบ รู้จักวิธีการป้องกันและแก้ไขมีมาตรการและแนวทางการป้องกันตลอดจน              
การจัดการสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาและการเรียนการสอนให้มีความปลอดภัย 

 

เป้าประสงค์ตัวช้ีวัด 
1) ร้อยละ 95 ของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีความพร้อมสามารถรับมือกับ          

ภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน 
2) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา เขต 3 ได้ด าเนินการตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID - 19) 
 

  ผลการด าเนินงาน 
- เชิงปริมาณ 

1) ร้อยละ 100 ของเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้มีการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  

2) ร้อยละ 100 ของครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้ด าเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19) 

- เชิงคุณภาพ 
1) โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

จ านวน 183 โรงเรียน ได้ก าหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
และเด็กนักเรียนมีความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ภาคเรียนที่ 1    
ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 

รูปแบบท่ี 1 On-site : ไม่ได้ด าเนินการการจัดการเรียนการสอนแบบปกติที่โรงเรียน 
รูปแบบท่ี 2 On-air : การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบโทรทัศน์ จ านวน 42 โรง 

 ปัญหาที่พบ 
- อุปกรณ์ไม่พร้อม รับสัญญาณไม่ได้ 
- ไม่มีผู้ปกครองดูแลเนื่องจากท างานนอกบ้านอาศัยอยู่กับตา ยาย 
- นักเรียนมีความสนใจระยะสั้นเรียนไม่ครบตามเวลา 
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แนวทางการแก้ปัญหา 
- จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-hand แทน 
- ครูสื่อสารกับนักเรียน ผู้ปกครองทาง Line 

รูปแบบที่ 3 On-hand : การจดัการเรียนการสอนด้วยการน าสง่เอกสารที่บ้าน จ านวน 179 โรง 
ปัญหาที่พบ 

ผู้ปกครองไม่สามารถอธิบายให้ความรู้เพิ่มเติมแก่นักเรียนได้ 
แนวทางการแก้ปัญหา 

- ให้ครอูธิบาย, ชี้แจงเพ่ิมเติมในกลุ่ม Line 
- เยี่ยมนักเรียนที่บ้าน 
- อธิบายนักเรียนเพ่ิมเติม เมื่อนักเรียนมาส่งใบงาน 

รูปแบบที่ 4 On-demand : การจดัการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน  54  โรง 
ปัญหาที่พบ 
- นักเรียนมีความพร้อมแตกต่างกัน จึงต้องจัดการเรียนการสอนหลากหลาย

รูปแบบ ตามความต้องการของนักเรียนไม่มีผู้ปกครองดูแลเนื่องจากท างานนอกบ้านอาศัยอยู่กับตา ยาย 
แนวทางการแก้ปัญหา 
- ส ารวจความพร้อมของนักเรียน 
- เยี่ยมบ้าน ให้ค าปรึกษาช่วยเหลือนักเรียน 
- สื่อสารทางกลุ่ม Line 

รูปแบบที่ 5 On-line : การเรียนการสอนแบบถ่ายทอด จ านวน 71 โรง 
 ปัญหาที่พบ 

- นักเรียนไม่มีมือถือ ไม่มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
- ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ตนักเรียน 
แนวทางการแก้ปัญหา 
- จัดการเรียนรูปแบบอ่ืนแทน เช่น On-hand, On-demand  
- เยี่ยมนักเรียนที่บ้าน 

2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้ก าหนดมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ซึ่งครูและบุคลากรทางการศึกษา           
ได้ด าเนินการตามมาตรการ และมีความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID - 19) 

 

 ภาพกิจกรรม 
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 เป้าประสงค์ 
- ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
- ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ ตามความถนัดและความสนใจน าไปสู่การ พัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิด 

เป็นผู้สร้างนวัตกรรม 
- ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 

 

2.1  โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนและส่งเสริมความเข้มแข็งการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

 การพัฒนาทักษะความสามารถที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะด้านการคิด
วิ เคราะห์  สั ง เคราะห์  ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์  การท างาน                  
ร่วมกับผู้อ่ืน จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี  โดยให้ความส าคัญกับ
การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองของเด็กปฐมวัย เพ่ือเตรียมความพร้อมให้เด็กได้รับ           
การพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างเต็มศักยภาพ เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ และ
มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ โดยพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัย   
ให้มีคุณภาพเป็นไปตามกรอบมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560      
น าสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาได้อย่างสมบูรณ์ ส่งเสริมให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัยมีคุณภาพตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 

 

เป้าประสงค์ตัวช้ีวัด 
1) ร้อยละ 80 ของผู้เรียน มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับ

ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
2) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่มีศักยภาพ และโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 

 

  ผลการด าเนินงาน 
- เชิงปริมาณ 

1) ครูปฐมวัยที่สอนชั้นอนุบาล 3 ทุกโรงเรียน และคณะกรรมการด าเนินงาน จ านวน 200 คน 
2) ครูปฐมวัยโรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย จ านวน  250 คน 

สามารถจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ 
3) มีโรงเรียนที่มีความพร้อมส่งผลงานประเมินเพ่ือขอรับตราพระราชทาน จ านวน    

44  โรงเรียน 
- เชิงคุณภาพ 

1) มาตรฐานในการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
2) ครูปฐมวัยที่สอนชั้นอนุบาล 3 มีความเข้าใจในการประเมินพัฒนาการ เพ่ือจบหลักสูตร 

การศึกษาปฐมวัย 
 

 
 

กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
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  ภาพกิจกรรม 
 

 

 
 

2.2 โครงการพัฒนาความสามารถด้านค านวณ (Numeracy) 
 กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ  และเต็มตาม
ศักยภาพการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นกลุ่มสาระ        
การเรียนรู้ที่มีลักษณะธรรมชาติวิทยา และกระบวนการเรียน การสอนที่มีความจ าเป็นต้องใช้ความรู้ ทักษะ
กระบวนการอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นกลุ่มสาระที่ว่าด้วยเหตุผล หลักการ และทฤษฎี จึงเป็นการยากที่จะพัฒนา
องค์ความรู้ให้เกิดความยั่งยืนและถาวร  
 

เป้าประสงค์ตัวช้ีวัด 
1) ร้อยละ 80 ของผู้เรียน มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับ

ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
2) ร้อยละ 100 ผู้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะ ที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 

(Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 
 

  ผลการด าเนินงาน 
- เชิงปริมาณ 

1) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้รับโอกาส สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะ
การคิดค านวณ 

2) ร้อยละ 100 ของนักเรียนระดับประถมศึกษาสมัครเข้าร่วมแข่งขันทักษะการคิดค านวณ  
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- เชิงคุณภาพ 
1) โรงเรียน ผู้บริหาร และครูผู้ สอน  ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ที่ได้รับส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านค านวณของผู้เรียนอย่างเต็มก าลัง 
ผู้รับผิดชอบระดับสถานศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องรวดเร็ว ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

2) นักเรียนเกิดการพัฒนาความสามารถด้านค านวณ (Numeracy) ครบทั้ง 3 ทักษะ 
คือทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ทักษะการคิดค านวณ และทักษะความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ 
 

ภาพกิจกรรม 
 

 
 

 
 
 

2.3 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย นโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่ 
อ่านออกเขียนได้ทุกคน” 
 ในการบริหารจัดการศึกษาทุกประเภทและทุกระดับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกฝ่าย       
ร่วมรับผิดชอบการจัดการศึกษา และร่วมปฏิรูปการเรียนรู้ ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดนโยบาย
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออกเขียนได้ และนักเรียน           
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป อ่านคล่อง เขียนคล่อง โดยปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน      
ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดเป็นกลยุทธ์ในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน ด้านการอ่าน
การเขียน เพ่ือการสื่อสาร (อ่านเข้าใจ) เพ่ือแก้ปัญหานักเรียนที่มีปัญหาการอ่าน การเขียนเป็นรายบุคคล           
โดยได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุน ในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 
ปี พ.ศ. 2564 และสนับสนุนโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2564 
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เป้าประสงค์ตัวช้ีวัด 
1) ร้อยละ 80 ของผู้เรียน มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับ

ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
2) ร้อยละ 100 ผู้เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะ ที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน 

(Reading Literacy) 
 

  ผลการด าเนินงาน 
- เชิงปริมาณ 

1) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 มี Best Practice ด้านการแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

2) ร้อยละ 100 ของครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  ได้รับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาการอ่านการเขียนที่มีคุณภาพ 

- เชิงคุณภาพ 
1) สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓  

มี Best Practice ด้านการแก้ปัญหา และพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ไม่น้อยกว่า
โรงเรียนละ 1 เรื่อง 

2) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  ได้รับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนเพ่ือแก้ปัญหา  และ
พัฒนาการอ่านการเขียนที่มีคุณภาพ 
 

ภาพกิจกรรม 
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2.4 โครงการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1 และการประเมิน

คุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

 การประเมินความสามารถด้านการอ่าน ถือเป็นกิจกรรมส าคัญที่สามารถสะท้อนทักษะ
ศักยภาพจ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งประกอบด้วย ความสามารถในการอ่านออกเสียง และ
ความสามารถในการอ่านรู้เรื่อง ซึ่งผลที่ได้จากการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน (การอ่าน)  ของผู้เรียน และ
ความสามารถด้านการอ่าน (reading) น าไปสู่การวางแผน เพ่ือปรับปรุง และพัฒนาทักษะการอ่านให้แก่ผู้ เรียน        
เป็นที่ทราบ โดยทั่วกันว่าความสามารถด้านการอ่านเป็นเครื่องมือส าคัญในการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือ
ศาสตร์ต่างๆ น าไปสู่การพัฒนาและเสริมสร้างให้คนไทยมีความสามารถในการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างการใช้ภาษา 
เพ่ือการสื่อสาร ซึ่งคนไทยสามารถอ่านสื่อต่างๆ ได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ จะท าให้คนไทยอยากที่จะอ่าน
สื่อต่างๆ และมีเจตคติท่ีดีต่อการอ่านโยงไปสู่การมีนิสัยใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 

เป้าประสงค์ตัวชี้วัด 
1) ร้อยละ 80 ของผู้เรียน มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับ

ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
2) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 

 

  ผลการด าเนินงาน 
- เชิงปริมาณ 

1) ร้อยละ 100 ของครู ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3  มีเครื่องมือที่มีคุณภาพได้มาตรฐานในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน    
ทั้งในเรื่องการอ่านออกเสียง และการอ่านรู้เรื่อง 

2) ร้อยละ 100 ของเด็กนักเรียนความสามารถด้านการอ่าน และด้านอ่ืน ๆ  
- เชิงคุณภาพ 

1) ครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  มีเครื่องมือ           
ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ทั้งในเรื่องการอ่านออกเสียง และ
การอ่านรู้เรื่อง   

2) เด็กนักเรียนมีความสามารถด้านการอ่าน และมีผลการประเมินคุณภาพ เพื่อน าไปสู่   
การปรับปรุง และพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน 

 
 

ภาพกิจกรรม 
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2.5 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ตระหนักถึงความส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ   
เป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    
ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากร
มนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งคนไทยใน
อนาคต จะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย  

 

เป้าประสงค์ตัวชี้วัด 
1) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับ

ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
2) ร้อยละ 80 ของผู้ เรียนผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นตามโครงการได้รับ            

การพัฒนาตามอัตลักษณ์ 29 ประการ และมีผลการประเมินไม่น้อยกว่าระดับ 3 
 

  ผลการด าเนินงาน 
-  เชิงปริมาณ 

1) ร้อยละ 80 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 ที่ร่วมโครงการได้รับการพัฒนาตามอัตลักษณ์ 29 ประการ และมีผลการประเมินไม่น้อยกว่า
ระดับ 3 

2) ร้อยละ 90 ของเด็กนักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ระดับดีขึ้น 
- เชิงคุณภาพ 

1) ครู และบุคลากรทางการศึกษาเกิดความมั่นใจ มีขวัญก าลังใจให้แก่สถานศึกษา    
ที่ด าเนินงานด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวทางการจัดการศึกษา   
แนวพุทธ  

2) นักเรียนได้รับการบ่มเพาะต้นกล้าคุณธรรมผ่านกระบวนการที่หลากหลาย และ    
มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  

ภาพกิจกรรม 
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 เป้าประสงค์  
- ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถ ที่สอดคล้องกับ

ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็น
พหุวัฒนธรรมรวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและน าไปปฏิบัติได ้

- ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
- ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท ามีทักษะอาชีพที่สอดคล้อง  

กับความต้องการของประเทศ  
- ผู้ เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี              

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

ผู้อ านวยการการเรียนรู้ 
- ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม และ

จริยธรรม 
 
 

3.1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนระบบการวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ สร้างองค์ความรู้ และสนับสนุนการน าผลงานวิจัย และนวัตกรรมไปใช้ในเชิงเศรษฐกิจ     
และสังคมเพ่ือให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลยั่งยืน และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้
ด าเนินโครงการสร้างคุณภาพทุนมนุษย์ด้วยการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม  และสนับสนุน               
การด าเนินงานวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้ได้องค์ความรู้  และ
พัฒนาความรู้ความสามารถในด้านการวิจัย ส่งเสริม การน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนางานการแก้ปัญหา       
การปฏิบัติงานในระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

เป้าประสงค์ตัวช้ีวัด 
1) ร้อยละ 80 ของผู้เรียน มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับ

ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
2) ร้อยละ 100 ของผู้ เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเอง               

ให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
3) ร้อยละ 100 ของครู  มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้ สอน” เป็น“Coach”                

ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที ่3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
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ผลการด าเนินงาน 
- เชิงปริมาณ 

1) ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพ       
การจัดการศึกษาสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของเครือข่ายวิชาการโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน 

2) ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจการใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน           
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ ของเครือข่ายวิชาการนักวิจัยของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

- เชิงคุณภาพ 
1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มีข้อมูลสารสนเทศ

การจัดการ จัดเก็บ เผยแพร่ผลการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่การพัฒนา                
คุณภาพผู้เรียน 

2) เครือข่ายวิชาการนักวิจัยของส านักงานเขตพ้ืนที่ ได้รับการส่งเสริมความสามารถ
และมีส่วนร่วมการใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

 
 ภาพกิจกรรม 
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3.2 โครงการส่งเสริม สนับสนุน การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย มีมาตรฐานเทียบเท่านานาชาติ         

มีคลังความรู้ คลังข้อสอบสามารถประเมินผ่าน หรือซ้ าชั้น และเป็นส่วนส าคัญที่จะยกระดับคุณภาพผู้เรียน        
เพ่ือการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  (O-NET) และในการพัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้                
เป็นกระบวนการที่ให้ผู้สอนใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียน จัดท าข้อมูลสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการความก้าวหน้า และ
ความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียนรวมทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้
เต็มศักยภาพเพ่ือให้คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น การจัดการศึกษาจะต้องจัดท า
หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัดผลการเรียน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียนพัฒนา
ความก้าวหน้าด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม และค่านิยมที่ พึงประสงค์ และมีระบบข้อมูล              
เพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนา             
ให้เต็มศักยภาพเพ่ิมขึ้น ดังนั้นการวัดผล และประเมินผล จึงจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือที่หลากหลายเน้นการปฏิบัติ   
ให้สอดคล้องเหมาะสมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ กระบวนการ กิจกรรมการเรียนรู้  เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ เป็นแนวทาง 
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

เป้าประสงค์ตัวช้ีวัด 
1) ร้อยละ 80 ของผู้เรียน มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับ

ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
2) ร้อยละ 90 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ

พ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
3) ร้อยละ 90 ของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 

(O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
4) ร้อยละ 100 ของครู  มีการเปลี่ ยนบทบาทจาก “ครูผู้ สอน” เป็น“Coach”               

ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 
 

 ผลการด าเนินงาน 
- เชิงปริมาณ 

1) ร้อยละ 85 ของครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 3  มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น 

2) ร้อยละ 85 ของครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 3 มีการวัดและประเมินผลที่เป็นไปตามมาตรฐาน และตัวชี้วัดของหลักสูตรมีความพร้อมในการประเมินแบบ PISA 

- เชิงคุณภาพ 
1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มีแบบทดสอบ    

ตรงตามตัวชี้วัดของการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้รูปแบบการจัด

การศึกษาที่เชื่อมโยงกับกลุ่มสาระอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ิมพูนโอกาสให้ผู้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีในบริบทที่หลากหลายมีความหมายและเชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
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3.3 โครงการพัฒนาครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนสาระภาษาอังกฤษ 
 การพัฒนาการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ 

เป็นทักษะหนึ่งที่มีความส าคัญที่จะต้องจัดให้กับเด็ก ซึ่งเด็กปฐมวัยก็มีความส าคัญที่จะต้องได้รับการพัฒนา      
ตามศักยภาพ ตามความสามารถ ความถนัด ความสนใจ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับเด็ก
ครูผู้สอนต้องมีการออกแบบการเรียนรู้ และมีแผนการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็กโดยครูต้องได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ และสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับครูผู้สอนนั้นเป็นการพัฒนาศักยภาพ      
ให้กับครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถที่จ าเป็นในการสื่อสารการฟัง พูด อ่าน เขียน หรือค าศัพท์ต่าง  ๆ          
เพ่ือน าความรู้ไปพัฒนาผู้เรียนต่อไป รวมทั้งเป็นการตอบสนองนโยบาย และจุดเน้นของ สพฐ. และ สพท.            
ที่ต้องการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 

 

เป้าประสงค์ตัวช้ีวัด 
1) ร้อยละ 80 ของผู้เรียน มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับ

ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
2) ร้อยละ 100 ของครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น“Coach” ผู้ให้

ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
- เชิงปริมาณ 

1) ร้อยละ 100 ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้    
ในศตวรรษท่ี 21 

2) ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับปฐมวัย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

- เชิงคุณภาพ 
1) เด็กปฐมวัยสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันตามศักยภาพ

ของแต่ละบุคคล 
2) ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
3) ครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
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3.4 โครงการพัฒนาศึกษานิเทศก์เพื่อการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 

 การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของนักเรียนทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และ   
มีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพมีการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
อย่างเป็นระบบโดยมีกระบวนการนิเทศเพ่ือพัฒนา สถานศึกษา ครู ส่งผลให้ผู้เรียนให้ มีการพัฒนากระบวนการ 
นิเทศในหน่วยงานสถานศึกษาเพ่ือให้ ครูผู้สอนและผู้เรียนมีคุณภาพประกอบด้วย การนิเทศ ติดตาม ก ากับ 
ติดตามและตรวจสอบประเมินผลสนับสนุนการตรวจราชการตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ อีกท้ัง
สถานศึกษาที่มีความโดดเด่น ควรส่งเสริมสนับสนุน เพ่ือพัฒนาผู้บริหารและครูวิชาการโรงเรียนให้มีความรู้     
ความเข้าใจในเรื่องการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ และมีรูปแบบการนิเทศที่มีคุณภาพ และส่งผลให้การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงขึ้นหน่วยงานทางการศึกษามีการขับเคลื่อนพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาได้อย่าง
มีคุณภาพ และพัฒนากระบวนการนิเทศในหน่วยงานสถานศึกษาของให้สถานศึกษา/ผู้บริหาร ครูผู้สอน และ
ผู้เรียนมีคุณภาพทุกประเด็น และมีการสรุปถึงความต้องการ พัฒนาเร่งด่วน/แก้ปัญหาทุกระยะ และหาทาง
ปรับปรุงช่วยเหลือให้มีการพัฒนาแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณภาพ  

 

เป้าประสงค์ตัวช้ีวัด 
1) ร้อยละ 80 ของผู้เรียน มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับ

ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
2) ร้อยละ 100 ของครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น“Coach” ผู้ให้

ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 
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 ผลการด าเนินงาน  
- เชิงปริมาณ 

1) ร้อยละ 100 ของศึกษานิเทศก์ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 ได้รับการพัฒนาเทคนิคการนิเทศ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพ่ือการนิเทศ 

2) ร้อยละ 100 ของศึกษานิเทศก์ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 มีเครือข่ายนิเทศออนไลน์เพ่ือส่งเสริมการนิเทศติดตาม ก ากับ ดูแล ให้ความรู้ ค าแนะน า
ช่วยเหลือ โรงเรียนในสังกัด   

- เชิงคุณภาพ  
1) ศึกษานิเทศก์ในสังกัดสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการนิเทศ

ในสังกัดสามารถปฏิบัติกิจกรรม 15 ใบงาน อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้สื่อดิจิทัล เพ่ือการนิเทศ ได้แก่
การใช้ Google App, การใช้แอปพลิเคชั่น Canva, การใช้งานโปรแกรมการตัดต่อวิดีโอ และการใช้งาน Google 
Meet ผ่านการทดสอบหลักสูตรพัฒนาศึกษานิเทศก์ 2564 (ESDC) และได้รับคูปอง (Voucher) ส าหรับสอบ 
Google Certified Educator Level 1  

2) ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียนและครูในสังกัด ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เช่น 
 2.1) อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าเอกสารทางการศึกษาผ่านระบบจัดการผล    
การเรียน (Schoolmis) ด้วยระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 
 2.2) การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการด าเนินงาน และผลงาน
ความภาคภูมิใจของโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี Google Meet 
 2.3) อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่ทักษะผู้เรียน        
ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) ในสถานการณ์วิกฤต (COVID-19) ด้วยระบบทางไกล ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet 
 2.4) อบรมเชิงปฏิบัติการผู้สอนระดับปฐมวัยในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษฯ 
ด้วยระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 
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https://docs.google.com/presentation/d/1NLFgyT5SQ1tLCkJneDS_pUPSS29B1dBd9c-o8r6t97Y/edit?usp=sharing
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3.5 โครงการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็ง 
นักเรียนในสังคมปัจจุบัน มีการด าเนินชีวิตที่ยึดติดกับกระแสความนิยมของสังคมในหลาย  ๆเรื่อง 

รวมทั้งการตัดสินใจในการเลือกสายการเรียนโดยไม่ได้ค านึงถึงความสามารถ ความถนัด และความชอบที่แท้จริง 
การศึกษาข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสายการเรียนที่ตนเลือก ทั้งเนื้อหาสาระการเรียนสายอาชีพหลังส าเร็จ
การศึกษา ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการศึกษาในสายวิชานั้น ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลัง       
เมื่อนักเรียนเลือกสายการเรียนที่ไม่สอดคล้องกับความสามารถของตนเอง ทั้งไม่สามารถศึกษาได้จนจบหลักสูตร 
หรือไม่สามารถน าประสบการณ์การเรียนรู้มาประกอบอาชีพ อันจะน าไปสู่ความล้มเหลวในการศึกษาประกอบกับ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดิน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีโครงการเพ่ิมทักษะด้านอาชีพ
แก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ วัตถุประสงค์ เพ่ือร่วมกันพัฒนานักเรียน
ที่จบการศึกษาภาคบังคับ 

 

เป้าประสงค์ตัวช้ีวัด 
1) ร้อยละ 100 ของครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น“Coach” ผู้ให้

ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 
2) ร้อยละ 100 ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้         

ในศตวรรษท่ี 21 
3) ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่จบการศึกษาระดับภาคบังคับ มีทักษะการเรียนรู้ ที่เชื่อมโยง

สู่อาชีพและการมีงานท าตามความถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ วางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 

 

ผลการด าเนินงาน 
- เชิงปริมาณ 

1) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขยายโอกาสทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

2) ร้อยละ 80 นักเรียนและครูแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด ศึกษาเรียนรู้ 
Open House สาขาวิชาชีพตามความถนัดเพ่ือให้มีความตระหนักในการศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท าและประกอบ
อาชีพเชิงคุณภาพ 

- เชิงคุณภาพ 
1) ด าเนินการร่วมกับศูนย์แนะแนวประจ าเขตพ้ืนที่ อบรม Online google meet 
2) นักเรียนได้เลือกสายการเรียนได้อย่างเหมาะสมตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษา            

ตอนปลายเพื่อให้นักเรียนนั้นได้สั่งสมความรู้ความสามารถได้ตรงกับสายอาชีพที่ตนมีความสนใจ 
3) เครือข่ายนักเรียนได้เปิดโลกทัศน์ถึงสายอาชีพที่ตนเองมีความสนใจ  และ              

มีความสามารถ เพ่ือที่จะได้ตัดสินใจในการเลือกสายการเรียนได้อย่างเหมาะสม 
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 ภาพกิจกรรม 

  
 

3.6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3       

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดให้มีคุณครูประจ าชั้น  เพ่ือพัฒนา                  
ให้เป็นนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา ตามหลักสูตรการฝึกอบรมครูประจ าชั้น  เพ่ือเป็นนักจิตวิทยาประจ า
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขตพ้ืนที่
การศึกษา ได้ขยายองค์ความรู้ทางจิตวิทยาให้กับนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา และเป็นการพัฒนาสมรรถนะของ
นักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา ได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ และข้ันตอนการติดต่อประสานงานกับนักจิตวิทยาโรงเรียน
ประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและเครือข่ายสหวิชาชีพในการช่วยเหลือเด็กนักเรียน ที่ได้รับผลกระทบ    
อย่างรุนแรง ทั้งทางด้านร่างกาย และทางด้านจิตใจ รวมไปถึงการจัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียนได้รับการพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 

 

เป้าประสงค์ตัวช้ีวัด 
1) ร้อยละ 100 ของครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น“Coach” ผู้ให้

ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 
2) ร้อยละ 100 ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้         

ในศตวรรษท่ี 21 
3) ร้อยละ 100 ของผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุข

ภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
 

 ผลการด าเนินงาน  
- เชิงปริมาณ 

1) ร้อยละ 80 ของครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 3 ท าหน้าที่นักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษาและบุคลากร  

2) ร้อยละ 100 ของนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ     
เรื่องโรคจิตเวชที่พบบ่อยในเด็กวัยเรียน สามารถท าความเข้าใจในบทบาท และแนวทางการปฏิบัติงาน และความรู้
ทักษะการให้ค าปรึกษาเบื้องต้นเพ่ือช่วยเหลือนักเรียน พร้อมทั้งมีเครือข่ายการปฏิบัติของนักจิตวิทยาประจ า
สถานศึกษากับนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 3 
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- เชิงคุณภาพ 
1) ครูนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษามีกระบวนการทักษะในการให้ค าปรึกษา และ   

ส่งต่อเพ่ือขอความช่วยเหลือได้ จากการนิเทศติดตามนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษาและวัดได้จากผลงาน        
การเข้าร่วมอบรมกิจกรรมกลุ่ม และแบบทดสอบ 

2)  ครูนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษามีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับโรคจิตเวช ที่พบบ่อย
ในเด็กวัยเรียน วัดได้จากผลงานการเข้าร่วมอบรมในกิจกรรมกลุ่ม และแบบทดสอบ 

3) นักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษาเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็กนักเรียน 
และพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือ วัดได้จากผลงานการเข้าร่วมอบรมในกิจกรรมกลุ่มและแบบทดสอบ 

 
 

ภาพกิจกรรม 
 

 

    
 

3.7 โครงการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ และเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตามมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา       

พ.ศ. 2547 ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา 
โดยยึดหลักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และปฏิบัติราชการ     
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ถือว่าผู้นั้นมีความชอบสมควรได้รับบ าเหน็จ
ความชอบ ซึ่งอาจเป็นบันทึกค าชมเชย รางวัล เครื่องเชิดชูเกียรติ  หรือการเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการบริหาร      
งานบุคคลในเรื่องอ่ืน มาตรา 73 การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา                 
ให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณา โดยการพิจารณาให้ยึดหลักคุณธรรมมีความเที่ยงธรรม เปิดเผย 
โปร่งใส และพิจารณาผลจากการปฏิบัติงานเป็นหลัก และมีความประพฤติตน การรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้กระทรวงศึกษาธิการ    
จัดให้มีการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการสร้างขวัญ และก าลังใจ ส่งเสริมให้
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาได้เลื่อนเงินเดือน ได้รับบ าเหน็จความชอบเครื่องเชิดชูเกียรติ 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา  
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เป้าประสงค์ตัวชี้วัด 
1) ร้อยละ 100 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีทักษะพ้ืนฐาน            

ในการด ารงชีวิตสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 

2) ร้อยละ 100 ของครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น“Coach” ผู้ให้
ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 
 

ผลการด าเนินงาน  
- เชิงปริมาณ 

1) ร้อยละ 100  ของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  ที่ ได้ขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  และ            
เหรียญจักรพรรดิมาลา ที่ได้รับพิจารณาจัดสรรเหรียญตราเข้าร่วมพิธีรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์  และ     
เหรียญจักรพรรดิมาลา 

2) ร้อยละ 100 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนอย่างเหมาะสม และเป็นธรรม  

-  เชิงคุณภาพ 
1) ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานเกิดความม่ันคงในอาชีพ 
2) ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ      

ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้เลื่อนเงินเดือนตามสิทธิทุกราย         
อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม  

 

  ภาพกิจกรรม 
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3.8 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 
บุคลากรทางการศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญในการเสริมสร้าง และยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้

ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 การเปลี่ยนแปลงบทบาท ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
ก ากับการเรียนรู้ของตนเองได้ สามารถน าองค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้รวมถึงทักษะด้านวิชาชีพ  และทักษะชีวิต 
ดังนั้นมีความจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนบทบาทบุคลากรยุคใหม่ให้เป็น“ผู้อ านวยการเรียนรู้” โดยสร้าง        
ความตระหนัก สร้างแรงจูงใจ คัดสรรผู้มีความรู้ความสามารถ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ และสมรรถนะ        
ตามมาตรฐานต าแหน่ง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในทุกระดับ เพ่ือให้บุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานได้แสดงศักยภาพของตนเอง จึงต้องมีการคัดเลือกประเมินผล
สัมฤทธิผลของงาน และพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเพ่ือจูงใจให้คนดีมีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม 
จริยธรรม ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

เป้าประสงค์ตัวช้ีวัด 
1) ร้อยละ 100 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก คน มีทักษะพ้ืนฐาน                 

ในการด ารงชีวิตสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 

2) ร้อยละ 100 ของครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น“Coach” ผู้ให้ค าปรึกษา
ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 

3) ร้อยละ 100 ผู้ เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้              
ในศตวรรษท่ี 21 

 

 ผลการด าเนินงาน  
- เชิงปริมาณ 

1) ร้อยละ 100 ของผู้บริหารการศึกษาที่ ได้ รับการบรรจุ และแต่ งตั้ ง ใหม่                  
ผ่านการพัฒนา เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่ง 

2) ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ ง ใหม่                 
ผ่านการพัฒนา เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่ง 

3) ร้อยละ 80 ของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ าสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ที่มีผลงานยอดเยี่ยม และมีความประพฤติ            
ในการครองตน ครองคน ครองงานเป็นแบบอย่างที่ดี และได้รับการยอมรับของบุคคลในวิชาชีพในสังคม ได้รับ    
การยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นการเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากร ในฐานะผู้ปฏิบัติงาน 

- เชิงคุณภาพ 
1) รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

จ านวน 3 ราย ได้รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพ่ือพัฒนาการศึกษาต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี ตามองค์ประกอบ
ตัวชี้วัด คะแนนประเมิน และวิธีการประเมิน ที่ สพฐ. ก าหนด 
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2) รองผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 17 ราย และต าแหน่งผู้อ านวยการ

สถานศึกษา จ านวน 7 ราย ได้รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา และต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ . ในระยะเวลา 1 ปี ตามองค์ประกอบตัวชี้วัด 
คะแนนประเมิน และวิธีการประเมิน ที่ สพฐ. ก าหนด 

3) การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลส าเร็จ เป็นที่ประจักษ์ 
เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2563  

4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จะด าเนินการ   
มอบเกียรติบัตรให้ยกย่องเชิดชูเกียรติ รางวัลหน่วยงาน และผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์        
เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา/ภาค/ชาติ รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/สถานศึกษา และรางวัล        
การประกวดคัดเลือกประเภทต่าง ๆ  

 

  ภาพกิจกรรม 
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 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 
 

4.1 โครงการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโครงการโรงเรียนคุณภาพ  
 การจัดการศึกษาของประเทศไทยในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในปัจจุบัน 
พบว่าจ านวนประชากรในวัยเด็กมีแนวโน้มจะลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการเพ่ิมขึ้นของจ านวนโรงเรียน       
ขนาดเล็กที่มีนักเรียนจ านวนน้อยกว่า 120 คน กระจัดกระจายตามหมู่บ้านจ านวนมาก โรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ 
ประสบปัญหาคล้ายคลึงกันใน 4 ด้าน คือ 1) ด้านการบริหารจัดการ เกิดจากจ านวนนักเรียนลดลงท าให้                    
มีอัตราส่วนครูต่อนักเรียนลดลง นักเรียนต่อห้องเรียนต่ ากว่ามาตรฐานค่าใช้จ่ายต่อหัวสูงกว่าโรงเรียนขนาดกลาง
และโรงเรียนขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนขนาดเล็กอีกจ านวนหนึ่งที่อยู่ในพ้ืนที่ที่มีลักษณะพิเศษ เช่น      
พ้ืนที่ห่างไกล พ้ืนที่บนภูเขาสูง บนเกาะ ชายขอบของประเทศ 2) ด้านการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก 
มีครูไม่ครบชั้น ครูส่วนใหญ่ขาดทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสภาพที่ครูไม่ครบชั้น และนักเรียน    
มีจ านวนน้อยในแต่ละชั้น ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 3) ด้านความพร้อมทางปัจจัย           
ของโรงเรียนและด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน ในการจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียน ที่ผ่านมาได้ใช้
เกณฑ์จ านวนนักเรียนในการจัดสรรงบประมาณ จึงท าให้โรงเรียนขนาดเล็กได้รับจัดสรรงบประมาณ และบุคลากร
ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการศึกษาภายในโรงเรียน 4) ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ประสิทธิภาพของการศึกษาในรูปของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ยังมีบทบาทไม่มากนัก และมีโรงเรียน
เพียงส่วนน้อยที่มีความร่วมมือทั้งภาครัฐ และเอกชนในท้องที่สนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียน ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตระหนักถึงความส าคัญในการแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่มีแนวโน้ม
สูงขึ้น ซึ่งเป็นผลจากแนวโน้มของประชากรวัยเด็กลดลง ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการกระจายทรัพยากรให้แก่โรงเรียนในสังกัด จึงก าหนดแนวทางการสร้าง
โรงเรียนคุณภาพ ให้ชุมชนเป็น “โรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา” ในระดับประถมศึกษา   

 

กลยุทธ์ที่  4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน  และ           
ลดความเลื่อมล้ าทางการศึกษา 
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เป้าประสงค์ตัวช้ีวัด 
1) ร้อยละ 100 ของผู้ เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ              

เป็นมาตรฐานเสมอกัน 
2) ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital 

Device) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 
 

 ผลการด าเนินงาน 
- เชิงปริมาณ 

1) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพต้นแบบ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้รับการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ 

2) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 สามารถด าเนินการตามนโยบายและแนวการด าเนินงานโรงเรียนคุณภาพได้อย่าง                                  
มีประสิทธิภาพ 

- เชิงคุณภาพ 
1) โรงเรียนต้นแบบ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 

เขต 3 ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาเป็นโรงเรียนคุณภาพ 
2) โรงเรียนต้นแบบ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา     

เขต 3 สามารถด าเนินการตามนโยบายและแนวการด าเนินงานโรงเรียนคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ภาพกิจกรรม 
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4.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการรับนักเรียน ปีการศึกษา พ.ศ. 2564      
 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีสิทธิและโอกาสเสมอกันใน
การรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่ เก็บค่าใช้จ่าย และ
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยส่งเสริมสนับสนุน       
การสร้างความเสมอภาคขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประชากรวัยเรียนอย่างกว้างขวางและทั่วถึง 
โดยส่งเสริมเด็กปฐมวัยเข้ารับการศึกษาเร่งรัดการเกณฑ์เด็กการศึกษาภาคบังคับทั้งเด็กปกติทั่วไป พิการด้อยโอกาส 
ได้เข้าเรียนทุกคน และเพ่ิมโอกาสเด็กตกหล่นเข้าเรียนส่งเสริมการเรียนต่อมัธยมศึกษาตอนปลายทุกประเภท และ
การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือ   
จากครูประจ าชั้น ครูทีป่รึกษา 
 

เป้าประสงค์ตัวช้ีวัด 
1) ร้อยละ 100 ของผู้ เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ              

เป็นมาตรฐานเสมอกัน 
2) ร้อยละ 100 ผู้ เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และ

เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ 
และท่ีตั้งของสถานศึกษา และความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ 
 

 ผลการด าเนินงาน  
- เชิงปริมาณ 

  ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษา/ครู ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มีความเข้าใจ สามารถด าเนินการเกี่ยวกับการรับนักเรียน และการติดตาม
ประชากรวัยเรียน ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการโรงเรียนและเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา ติดตามนักเรียนที่จบการศึกษา 
ทุกชั้นปีให้ได้รับการศึกษาชั้นสูงขึ้นอย่างทั่วถึง 

- เชิงคุณภาพ 
1) ผู้บริหารสถานศึกษา/ครู  ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มีความเข้าใจ สามารถด าเนินการเกี่ยวกับการรับนักเรียน และการติดตาม
ประชากรวัยเรียนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการโรงเรียนได้เข้าเรียนอย่างทั่วถึง 

2) ผู้เรียนได้เข้าเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับและขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียม และ   
มีคุณภาพ  

 

 ภาพกิจกรรม 
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4.3 โครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานทางการศึกษา และเสริมสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยี  

และการสื่อสาร    
การใช้ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการวางแผน หรือการก าหนดนโยบาย 

การวิเคราะห์ เพ่ือแก้ไขปัญหาเร่งด่วนประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการได้  ประกาศใช้ระเบียบกระทรวง
ศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.  2560 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่          29 
ธันวาคม 2560 ซึ่งหมวด 4 ข้อ 21 (2) ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้าน
การศึกษา พ.ศ. 2560  โดยการในด าเนินงานเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาให้การบูรณาการข้อมูลจาก
หน่วยงานทางการศึกษา ที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานจะต้องเตรียมการต่าง ๆ เพ่ือรองรับในการด าเนินงานเกี่ยวกับ
ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา  

 

เป้าประสงค์ตัวช้ีวัด 
1) สถานศึกษา 183 โรงเรียน น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็น

เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) สถานศึกษา 183 โรงเรียน ที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้       

ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ผลการด าเนินงาน 
- เชิงปริมาณ 

1) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา     
ของโรงเรียนเพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้วย โปรแกรมระบบบริหารสารสนเทศของสถานศึกษา                
(Data Management Center : DMC)   

2) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 มีทักษะในการจัดท าเว็บไซต ์ 

- เชิงคุณภาพ 
1) สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของโรงเรียนเพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้วย 
โปรแกรมระบบบริหารสารสนเทศของสถานศึกษา (Data Management Center : DMC)   

2) สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
ตัวแทนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้และความเข้าใจในการจัดท าเว็บไซต์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
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ภาพกิจกรรม 
 

 

  
 

4.4 โครงการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563-2565 และจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามหลักความเชื่อมโยงความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) 
 อ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และ      
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ อ านาจหน้าที่ จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษา
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถิ่น สืบเนื่องจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ปัจจุบันมีแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ         
ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 นโยบายรัฐบาล นโยบายของรัฐมนตรี       
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และบริบทต่าง  ๆ เพ่ือก าหนด
เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 และโรงเรียนในสังกัด การทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 - 2565    
และการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณปี  พ.ศ.  2564 จ าเป็นต้องมาจากการมีส่วนร่ วม                           
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกภาคส่วน จะต้องมีการระดมสมองในการวิเคราะห์สภาพภายใน และ
ภายนอก เพ่ือให้ได้ข้อสรุปในการพัฒนาการจัดการศึกษา เพ่ือร่วมกันก าหนดแนวทางการด าเนินงาน และก าหนด
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ควรด าเนินการให้มีความสอดคล้องกับภารกิจ และสามารถบรรลุผลตามเป้าหมาย    
ตามหลักความเชื่อมโยงความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)  
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เป้าประสงค์ตัวช้ีวัด 
1) ร้อยละ 100 ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม 

สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้ง
ของสถานศึกษา 

2) สถานศึกษา 183 แห่งได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท            
ด้านประเภท ขนาด และพ้ืนที ่

3) ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital 
Device) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสมเพียงพอ 
 

 ผลการด าเนินงาน  
- เชิงปริมาณ 

1) ร้อยละ 95 ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ      
ในหลักความเชื่อมโยงความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) 

2) ร้อยละ 95 ของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเป้าหมายตัวชี้วัด
ความส าเร็จตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

- เชิงคุณภาพ 
1) แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2563-2565 โดยมีการจัดท าเป็นรูปเล่ม และ

เผยแพร่ให้โรงเรียนในสังกัดและผู้เกี่ยวข้องน าใช้เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา        
น าสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

2) แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีเป้าหมายตัวชี้วัดความส าเร็จ     
ตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรม โดยมีการจัดท าเป็นรูปเล่ม และเผยแพร่ให้โรงเรียนในสังกัด และผู้เกี่ยวข้อง    
น าไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานได้ 

 
 

 ภาพกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

60 

 

  
 

 เป้าประสงค์ 
- สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภค              

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

- สถานศึกษาสามารถน าเทคโนโลยีมาจัดท าระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูลด้านความรู้                 
เรื่องฉลากสีเขียวเพ่ือสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง Thailand 4.0 

- สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์การผลิต และบริโภค     
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 านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จาก 225 เขต มีนโยบายส่งเสริมความรู้
และสร้างจิตส านึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

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

กับสิ่งแวดล้อม 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการท านโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

5.1 โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School (โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน) 

 การบริหารจัดการโรงเรียนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ “โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา 
Partnership School” มีวัตถุประสงค์เ พ่ือให้โรงเรียนพัฒนาเต็มตัว  และสามารถบริหารจัดการโรงเรียน           
เพ่ือพัฒนาคุณภาพ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเตรียมความพร้อมผู้เรียนส าหรับอนาคต พร้อมกับ
พัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือเปิดโอกาสทางการศึกษาช่วยลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษาภายใต้ความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพ้ืนที่ และชุมชน การพัฒนาร่างกาย และสมอง         
เป็นสิ่งที่จ าเป็น และส าคัญควรได้รับอาหารอย่างถูกหลักโภชนาการ โดยโรงเรียนจัดให้มีการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์        
ภายในโรงเรียนหรือสถานที่ใกล้เคียง เพ่ือให้โรงเรียนมีรายได้จากการประกอบกิจกรรมดังกล่าว  และน ามา        
เป็นอาหารกลางวันของนักเรียนตลอดไป “โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่” จึงเป็นโครงการที่พัฒนาร่างกาย และ
สมองของเด็กโดยตรง ซึ่งผลพลอยได้ที่ตามมานอกจากจะท าให้ร่างกายแข็งแรงสมองได้รับการพัฒนาแล้ว โรงเรียน
ยังมีรายได้จากการจ าหน่ายไข่ไก่  และสามารถน ารายได้นั้นมาบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันได้           
อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พร้อมจะปฏิบัติงานร่วมกับ
คณะท างานจากภาคเอกชน โดยก ากับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนภายใต้โครงการ
โรงเรียนร่วมพัฒนาให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 
 
 
 

กลยุทธ์ที ่5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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เป้าประสงค์ตัวชี้วัด 
1) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการ มีนโยบาย และจัดกิจกรรม       

ให้ความรู้ที่ถูกต้อง และสร้างจิตส านึกด้านการผลิต และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ที่บ้าน และ
ชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 

2) ร้อยละ 90 ของนักเรียน เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน 
โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้าน การลดใช้พลังงาน และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

ผลการด าเนินงาน  
- เชิงปริมาณ 

1) ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับประทานอาหารจากการแปรรูปจากไข่ไก่ 
2) ร้อยละ 80 ของนักเรียนได้เกิดทักษะในการประกอบอาชีพจากการเลี้ยงไก่ไข่ และ

การดูแลรักษา และน าไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต 
- เชิงคุณภาพ 

1) โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเลี้ยงไก่ไข่ ผลิตไข่ไก่เพ่ือประกอบอาหารกลางวัน และ    
มีความรู้ในการเลี้ยงไก่ไขน่ักเรียนให้ความสนใจ และให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ  

2) เด็กนักเรียนได้รับประทานไข่ เพ่ือให้ได้โภชนาการครบส่วน และมีพัฒนาการ              
ได้มาตรฐานวัย 

 

ภาพกิจกรรม 
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5.2 โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School (โครงการการจัดสภาพแวดล้อม       

ที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ) 
  แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา มีเป้าหมายปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ของการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริม     
ธรรมาภิบาล และการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอน เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21      
เป้าหมายรวม คือสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล                       
โดยมีการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสมกับบริบท เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการจัดการ ศึกษาทุกระดับตามปรัชญา และเป้าหมายของสถานศึกษา และมีระบบความรับผิดชอบ
ทางการศึกษา (Educational Accountability) บนพ้ืนฐานสมรรถนะหลักของผู้ เ รี ยน  และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
“โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School” มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้โรงเรียนพัฒนาเต็มตัว และสามารถ
บริหารจัดการโรงเรียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเตรียมความพร้อมผู้เรียนส าหรับ
อนาคตพร้อมกับพัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือเปิดโอกาสทางการศึกษา                
ช่วยลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาภายใต้ความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพ้ืนที่ และชุมชน โดยก ากับ นิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนภายใต้โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาให้การด าเนินงาน     
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

เป้าประสงค์ตัวช้ีวัด 
1) ร้อยละ 100 ของครูมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และด าเนินการ

จัดท างานวิจัยด้านการสร้างส านึกด้านการผลิต และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 
2) ครู และนักเรียนสามารถน าสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้           

ในโรงเรียนการจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand 4.0 
3) ร้อยละ 90 ของนักเรียน เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน 

โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้านการจัดการขยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 

ผลการด าเนินงาน  
- เชิงปริมาณ 

1) ร้อยละ 100 พ้ืนทีข่องโรงเรียนมีภูมิทัศน์ท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
2) นักเรียนร้อยละ 80 เป็นภาวะผู้น า กล้าแสดงออก มีจิตสาธารณะ มีทักษะ         

การสื่อสาร รู้จักวางแผนการท างาน รวมทั้งรู้จักรักและมีความสามัคคี 
- เชิงคุณภาพ 

1) พ้ืนที่ในบริเวณโรงเรียนมีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
2) นักเรียนให้ความสนใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ มีความเป็นภาวะผู้น า 

กล้าแสดงออก มีจิตสาธารณะ มีทักษะการสื่อสาร รู้จักวางแผนการท างาน รวมทั้งรู้จักรักและมีความสามัคคี 
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ภาพกิจกรรม 
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 เป้าประสงค์  
- สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม     

ด้านการบริหารวิขาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารงานทั่วไป 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงานให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัว

ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดต าม
เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการ              
ตามหลักธรรมาภิบาล 

- หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และมีวิธีงบประมาณด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยมีการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน 

- หน่วยงานทุกระดับพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ใน         
การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 

 

6.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามมาตรฐาน สพป. : การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ 

การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติ และการศึกษา      
เป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของคนไทยทุกคน ที่รัฐต้องจัดให้ เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยให้มีความเจริญงอกงามทุกด้าน 
เพ่ือเป็นต้นทุนทางปัญญาที่ส าคัญในการพัฒนาทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะในการประกอบสัมมาชีพ และ
การด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างเป็นสุข ในการด าเนินการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติได้ให้ความส าคัญ
กับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ การยอมรับ และเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ 
จัดท าแผนการด าเนินงานเพ่ือสามารถขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคนไทยทุกคน  
ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 และแผนการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์               
ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพ่ือให้แผนการศึกษา
แห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์ และแนวคิดการจัดการศึกษา ดังนั้น การศึกษาจึงจ าเป็น       
ต้องมีการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยจ าเป็นต้องมุ่งเน้น                 
การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
ซึ่งเป็นหน่วยที่ย่อยที่สุด เพ่ือให้สามารถเป็นพลังในการขับเคลื่อนช่วยเหลือสังคม พัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติ
และในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพ พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้า     
ได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งคนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้ง กาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน  
และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ ต่อสังคม มีนิสัยรักการเรียนรู้  และการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนักพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูง และเป็นผู้ประกอบการ
เป็นเกษตรกรยุคใหม ่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพ ตามความถนัดของตนเอง 

กลยุทธ์ที ่6 เพ่ิมประสิทธภิาพการบริหารจัดการ 
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เป้าประสงค์ตัวช้ีวัด 
1) สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มี     

ความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา              
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2) ร้อยละ 100 สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัดทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

 

 ผลการด าเนินงาน  
- เชิงปริมาณ 

1) ร้อยละ 80  ของบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 และบุคลากรในสังกัด มีการด าเนินงานของหน่วยงานด้านการจัดการความมั่นคง                 
ที่มีประสิทธิภาพ 

2) ร้อยละ 80 ของบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 และบุคลากรในสังกัด มีการบริหารจัดการ ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ : การบริหารงานด้านงบประมาณ ประเด็นการตรวจสอบ
ภายในอย่างมีประสิทธิภาพ 

- เชิงคุณภาพ 
1) บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

สามารถประเมินตนเองตามแบบประเมินผลและติดตามการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ 

2) บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
สามารถตอบประเด็นตัวชี้วัด และรายงานผลตามระบบและวิธีการที่ก าหนดได้อย่างครบถ้วนตรงประเด็น         
ตามเกณฑ์การประเมินได ้

3) โรงเรียนในสังกัดที่ได้รับการตรวจสอบ  ได้ทราบถึงแนวทางการด าเนินการรายงาน   
ระบบการควบคุมภายใน ได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง 

4) ผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัดตระหนักถึงความสะอาด ความสามัคคีในการท างาน
ร่วมกันเพื่อมุ่งเน้นไปสู่จุดมุ่งหมายขององค์กร 

ภาพกิจกรรม 
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6.2 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามมาตรฐานของ สพป. :  การเพิ่มประสิทธิภาพ     
การตรวจสอบภายใน 

การตรวจสอบภายใน เป็นการให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษาตามประเภท                
การตรวจสอบประกอบด้วย การตรวจสอบทางการเงินบัญชี  การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ               
การตรวจสอบ การปฏิบัติงาน การตรวจสอบการด าเนินงานการตรวจสอบสารสนเทศ การตรวจสอบการบริหาร 
และการตรวจสอบพิเศษ ซึ่งงานตรวจสอบภายใน เป็นเครื่องมือที่ส าคัญของฝ่ายบริหารในการตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผล การด าเนินงานภายในส่วนราชการ เพ่ือให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด บทบาท    
ที่ส าคัญของงานตรวจสอบภายใน คือการสนับสนุนส่งเสริมให้การปฏิบัติงานในทุกระดับของหน่วยงาน                  
ในส่วนราชการบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ภายใต้
การบริหารความเสี่ยงการควบคุม และการก ากับดูแลที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล  

 

เป้าประสงค์ตัวชี้วัด 
1) สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงาน             

ที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา         
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่าง      
มีประสิทธิภาพ 

2) สถานศึกษามีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการ     
ตามหลักธรรมาภิบาล 

 

ผลการด าเนินงาน  
- เชิงปริมาณ 

1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  
2) สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

จ านวนไม่น้อยกว่า 45 โรงเรียน 
- เชิงคุณภาพ 

1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้รับการตรวจสอบ ดังนี้ 
1.1) การติดตามการด าเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ในรายงานผล              

การตรวจสอบการเงินการบัญชี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
1.2) การตรวจสอบการปฏิบัติการแก้ปัญหา หนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระของ      

ส่วนราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ทั้งในส่วนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
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2) สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

ได้รับการตรวจสอบ ดังนี้ 
2.1) ตรวจสอบการบริหาร การเงิน การบัญชี ของสถานศึกษา จ านวน 4 โรงเรียน 
2.2) ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป และระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสถานศึกษา 

จ านวน 4 โรงเรียน 
2.3) ตรวจสอบการด าเนินงาน การเงิน และบัญชี ในแต่ละโครงการที่สถานศึกษา

ได้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 5 โรงเรียน 
2.4) ตรวจสอบการเงินการบัญชี และการบริหารจัดการทางการเงิน ที่สถานศึกษา

ได้รับจากบุคคลภายนอก หรือหน่วยงานภายนอก ที่มาใช้สถานที่ของสถานศึกษา จ านวน 9 โรงเรียน 
2.5) การติดตามผลการตรวจสอบภายในสถานศึกษาครั้งก่อนจ านวน 2 โรงเรียน  

 

ภาพกิจกรรม 
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6.3 โครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายใน 
 กระทรวงศึกษาธิการ มีการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา       

โดยมีการปรับปรุงมาตรฐานและประเด็นพิจารณาให้สะท้อนถึงคุณภาพอย่างแท้จริง ก าหนดเกณฑ์  และรายการ
ประเมินแบบองค์รวม (Holistic Assessment) ซึ่งเป็นการประเมินโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ (Evidence Based) 
ลดภาระการจัดท าเอกสารที่ใช้ในการประเมิน ยึดหลักการตัดสินระดับคุณภาพตามหลักการตัดสินโดยอาศัย   
ความเชี่ยวชาญ (Expert Judgment) ของผู้ประเมิน และใช้การตรวจทานผลการประเมินโดยคณะกรรมการ
ประเมินในระดับเดียวกัน (Peer Review) ปรับกระบวนทัศน์ในการประเมินที่มีเป้าหมาย เพ่ือการพัฒนา          
บนพ้ืนฐานบริบทของสถานศึกษา มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561           
ในการปรับปรุงระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้มีกลไกการปฏิบัติที่เ อ้ือต่อ         
การด าเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับ และเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม        
พ.ศ. 2561 เพ่ือเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษาหน่วยงานต้นสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

 

เป้าประสงค์ตัวช้ีวัด 
1) สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงาน               

ที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา         
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่าง      
มีประสิทธิภาพ 

2) สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน านวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการ และตัดสินใจ ทั้งระบบ 

3) ร้อยละ 100 สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัดทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรม และ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

 

 ผลการด าเนินงาน  
- เชิงปริมาณ 

1) ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 ในกลุ่มเป้าหมายที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

2) ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาสามารถด าเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน             
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาหรือแผนปฏิบัติการประจ าปี และการรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษาในสังกัด และใช้เป็นข้อมูล เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

- เชิงคุณภาพ 
1) สถานศึกษาสามารถด าเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ

ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถน าไปใช้ประโยชน์                
ในการปรับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา หรือแผนปฏิบัติการประจ าปี และการรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ของสถานศึกษาในสังกัด และใช้เป็นข้อมูลเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

2) สามารถด าเนินการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ     
การเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ให้สอดคล้องกับการประเมินและมาตรฐานการศึกษา
รอบใหม่ส าหรับครูผู้รับผิดชอบงานประกันระดับปฐมวัย  
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ภาพกิจกรรม 
 

 

 
 
 

 
 

 
 



 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

70 

ส่วนที่ 4 
ปัญหา อปุสรรค และข้อเสนอแนะ 

 

1. ปัญหาและอุปสรรค 
 จากการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ถึงแม้จะประสบความส าเร็จจากการน านโยบายสู่การปฏิบัติ           
ท าให้เกิดคุณภาพทางการศึกษา นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง แต่ในการปฏิบัติงาน
ยังมีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอยู่ในระดับหนึ่ง ซึ่งปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอาจเกิดสาเหตุ  
จากปัจจัยภายในหรือปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ สรุปได้ดังนี้ 

1. นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง การเขียนโครงการ/
แผนงานให้สอดคล้องตามหลักความเชื่อมโยงความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล และบุคลกรยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ  
ท าให้เกิดปัญหาในการจัดท าโครงการและไม่เป็นตามแผนการด าเนินงานของกิจกรรมโครงการ จึงท าให้เกิด    
ความไม่สมบูรณ์ของการด าเนินโครงการ และไม่เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาศึกษา 

2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)  ท าให้เกิดปัญหาในการจัดกิจกรรม 
โครงการและไม่เป็นตามแผนการด าเนินงานของกิจกรรมโครงการ และกิจกรรมบางกิจกรรม มีความจ าเป็น      
ต้องยกเลิกในการด าเนินการ จึงท าให้เกิดความไม่สมบูรณ์ของการด าเนินโครงการ และไม่เกิดประโยชน์สูงสุด                        
ในการพัฒนาศึกษา 

3. การได้รับงบประมาณล่าช้า ท าให้เกิดปัญหาในการจัดการ ไม่สอดคล้องกับระยะเวลา          
ที่ก าหนดต้องน างบประมาณมาใช้แบบเร่ งรีบ ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ เกิดประโยชน์สู งสุด                        
ในการพัฒนาการศึกษา 

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 

6. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3                   
มีความแตกต่างกัน ทั้งขนาด จ านวนนักเรียน สภาพพ้ืนที่และความต้องการในการพัฒนาย่อมแตกต่างกันไปด้วย
ท าให้การพัฒนาให้เท่าเทียม และตรงกับความต้องการของโรงเรียนเป็นไปได้ยาก 
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2. ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอาจเกิดสาเหตุจากปัจจัยภายในหรือ         
ปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ จึงมุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่เกิดจากปัจจัยภายในองค์กรให้หมดไปหรือ        
ลดน้อยลง สร้างวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร จะช่วยให้ประสิทธิภาพในการด าเนิ นงานดีขึ้น ซึ่งในปีงบประมาณ            
พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้ตระหนักถึงภาระงาน                            
ที่ได้รับมอบหมายตามระเบียบ กฎหมายและจากหน่วยงานบังคับบัญชา โดยจะพัฒนาระบบการด าเนินงาน                       
ให้มีประสิทธิภาพและความเข้มแข็งเพ่ิมขึ้น ดังนี้ 

1. การติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายด้านการพัฒนาศึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพ่ือให้สามารถน านโยบายมาปรับปรุงสู่การปฏิบัติ  ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

2. ส่งเสริมพัฒนาการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาและปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย
อยู่เสมอ เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา เน้นการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม          
จากผู้เกี่ยวข้อง 

4. การบริหารจัดการด้านงบประมาณและการบริหารงานบุคคล จะต้องด าเนินงาน                
โดยยืดหลักธรรมาภิบาล ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้

5. โรงเรียนในสังกัดมีความแตกต่างกัน ทั้งขนาด จ านวนนักเรียน สภาพพ้ืนที่ และความ
ต้องการในการพัฒนาย่อมแตกต่างกันไป จึงต้องมีการเปิดโอกาสให้โรงเรียนในสังกัดมีส่วนร่วมในการพัฒนา                
โดยด าเนินการแต่งตั้งตัวแทนจากโรงเรียนในสังกัด เช่น ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานทางการศึกษา
จากทุกอ าเภอ ตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เป็นต้น เพ่ือร่วมเป็นคณะท างาน
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาข้ันฐาน 

6. การจัดระบบการติดตาม ก ากับดูแล และประเมินผลการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล โดยค านึงถึงผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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 คณะผู้จัดท า  
 

 ที่ปรึกษา 
นายเผด็จศึก    โชติกลาง   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต  3  
นายสุริยนต์    กัลยาณี   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต  3 
นายสายัณห์    คอกขุนทด  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต  3 
นายวิวัฒน์   สิรพัธน์โภคิน  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต  3 
 
   

 วิเคราะห์/สังเคราะห์ 
นางบัญชา    ศรีปัญญาวุฒิ   ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
นายธานินทร์    ศิริก าเนิด  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
นางขวัญเรือน    รุ้งตาล   ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
นางประทุมทิพย์  พรหมคุณ  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
นางรัตดา    คูณมา   ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
นางสาวคนึงนิต  อินทรกระโทก  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
นางเกดสุชา    ทองน้อย  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นางศลิษา    ศิริก าเนิด  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
นางพัชราภรณ์   พินิจพงศ์  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
นายอติวิชญ์    วงศิร ิ   ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
นางสาวสุมล    ศิริปรุ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นายประเชิญชัย   เจริญครบุรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นางสุภาภรณ์    จิตรา   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นางสาวรุ้งรัตตา   วรรณเสถียร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
นางสาวศิริลักษณ์ เรืองศรีโรจน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ     
นางสาวอรดา    อบสุนทร   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน                                 
นางสาวธัญสุดา   แสนลือชา                   ลูกจ้างชั่วคราว 
 
 

 บรรณาธิการ/รูปเล่ม 
นางบัญชา    ศรีปัญญาวุฒิ  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
นายประเชิญชัย  เจริญครบุรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นางสาวอรดา  อบสุนทร  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน      
                            
 

 



 

 

 

ภาคผนวก 
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