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ค าน า 
 

      

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้จัดท าขึ้นเ พ่ือรายงานผลการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน                 
การจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญยิ่ง โดยใช้เป็น        
ตัวบ่งชี้ถึงความส าเร็จ หรือความก้าวหน้าในการด าเนินงาน รวมทั้งสรุปปัญหาและข้อเสนอแนะ เพ่ือเผยแพร่      
ต่อสาธารณชนและรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ทราบถึงผลการด าเนินงานตามภารกิจการจัดการศึกษา   
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานการจัดการศึกษาต่อไป 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง   
ทุกฝ่าย ที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง ท าให้รายงานผลการด าเนินงานฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการด าเนินงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ที่สนใจ และหน่วยงาน             
ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโอกาสต่อไป  
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พระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 10 กับการพัฒนาการศึกษา 

 
การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน 
 1.  มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

1) ความรู้ ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง  
2) ยึดมั่นในศาสนา 
3) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
4) มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 

2. มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม 
1) รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ/ชั่ว-ดี 
2) ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 
3) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 
4) ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 

3. มีงานท า มีอาชีพ 
1) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชน รักงาน 

สู้งาน ท าจนงานส าเร็จ 
2) การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร ต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนท างานเป็นและมีงานท า

ในที่สุด 
3) ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมือชีพ มีงานท า จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 

4. เป็นพลเมืองด ี
1) การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน 
2) ครอบครัว สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี 
3) การเป็นพลเมืองดี คือ "เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า" เช่น งานอาสาสมัคร งานบ าเพ็ญ

ประโยชน์ 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 านักงานเขตที่พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 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) ได้รับกำรยกฐำนะเป็นกิ่งอ ำเภอ                 
ในปี พ.ศ. 2450 ซึ่งขณะนั้นมีเขต กำรปกครองรวม 3 ต ำบล ได้แก่ ต ำบลแชะ ต ำบลจระเข้หิน และต ำบล        
สระตะเคียนปี พ.ศ. 2482 ได้รับกำรยกฐำนะ
ขึ้นเป็นอ ำเภอ และได้ชื่อว่ำ  "อ ำเภอครบุรี" 
โดยใช้ชื่อต ำบลหนึ่งมำเป็นชื่ออ ำเภอ คือ 
ต ำบลครบุรี ซึ่งเดิมเป็นต ำบลหนึ่งของอ ำเภอ
ปักธงชัย ต่อมำได้รวมเข้ำกับกิ่งอ ำเภอแชะ 
และตั้ ง เป็น  "อ ำเภอครบุรี "  เ พ่ือสะดวก        
ในกำรติดต่อรำชกำรของประชำชน เพรำะ  
มีระยะทำงใกล้กว่ำโดยมีที่ว่ำกำรอ ำเภอ    
ครบุรี ตั้งอยู่ที่ กิ่งอ ำเภอแชะเดิม และในปี 
พ.ศ. 2521 อ ำเภอครบุรี ได้มีกำรแยกออกไป
เป็ น อีก  1 อ ำ เภอ  คื อ  อ ำ เ ภ อ เสิ ง ส ำ ง             
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                      
และป่ำสงวนแห่งชำติ รำษฎรส่วนใหญ่ไม่มี เอกสำรสิทธิ ซึ่งเกษตรกรประกอบอำชีพท ำนำ  โดยอำศัย                  
คลองธรรมชำติ คลองชลประทำนจำกเขื่อนล ำมูลบน และเขื่อนล ำแชะ หนองน้ ำสำธำรณะ และน้ ำฝน เป็นแหล่ง
น้ ำต้นทุนที่ส 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 เจ้ำเมืองกัมพูชำได้ออกติดตำม 
หำนำงอรพิมพ์ที่เมืองพิมำย เมื่อได้พบกันแล้วจึงพำกันเดินกลับ แต่มีเหตุต้องพลัดหลงกัน และได้มำพบกันอีกครั้ง      
ที่หมู่บ้ำนแห่งหนึ่งตอนพระอำทิตย์ก ำลังจะขึ้น 
จึงเรียกหมู่บ้ำนนั้นว่ำ "บ้ำนเสิงสำง" ซึ่งต่อมำได้
น ำมำตั้งเป็นอ ำเภอ เดิมอ ำเภอเสิงสำง เป็นต ำบลหนึ่ง 
ของอ ำเภอครบุรี มีเขตกำรปกครอง 6 ต ำบล                       
84 หมู่บ้ำน แยกเป็น 2 เทศบำล 6 องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล ต่อมำเมื่อวันที่ 7 พฤษภำคม 
2519 กระทรวง มหำดไทยได้ยกฐำนะท้องที่
ต ำบลสระตะเคียน ขึ้นเป็น กิ่งอ ำเภอเรียกว่ำ 
"กิ่งอ ำเภอเสิงสำง" และได้ยกฐำนะเป็นอ ำเภอ
เมื่อวันที่ 25 มีนำคม 2522 ตั้งอยู่ทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดนครรำชสีมำ อยู่ห่ำงจำกจังหวัดนครรำชสีมำ 
ประมำณ 90 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมด 1,197 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 748,125 ไร่ อำณำเขตติดต่อทิศเหนือติดต่อ
กับอ ำเภอหนองบุญมำก จังหวัดนครรำชสีมำและอ ำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ทิศใต้ติดต่อกับอ ำเภอวัฒนำนคร 
จังหวัดสระแก้ว ทิศตะวันออกติดต่อกับอ ำเภอปะค ำ อ ำเภอโนนดินแดง อ ำเภอโนนสุวรรณ และอ 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 ทั้งนี้สันนิษฐำนได้จำกเขตอ ำเภอปักธงชัย มีซำกปรักหักพังของปรำงค์   
หรือเทวำลัยหลำยแห่งที่เป็นศิลปกรรม และสถำปัตยกรรมที่ขอมนิยมสร้ ำงตำมเมืองต่ำง ๆ ที่ตนปกครองอยู่              
ใหญ่บ้ำง เล็กบ้ำง ตำมควำมส ำคัญของแต่ละ
เมืองในสมัยกรุงศรีอยุธยำ จำกหลักฐำนที่ปรำกฏ 
ตำมแผนที่ยุทธศำสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยำได้   
ปรำกฏชื่อเมืองปัก ตั้งอยู่ใกล้เมืองนครรำชสีมำ 
ควำมส ำคัญก็คือเป็นเมือง หน้ำด่ำนทำงทิศใต้ 
ของเมืองนครรำชสีมำ เพ่ือเป็นกองระวังหน้ำ 
คอยสอดแนมข้ำศึก และคอยปะทะขัดขวำง
หน่วงเหนี่ยวไม่ให้ข้ำศึก ยกทัพประชิดเมือง
นครรำชสีมำเร็วเกินไป เมืองปักในสมัยนั้น   จึง
ถูกตั้งและเรียกว่ำ “ด่ำนจะโปะ” เช่นเดียวกับ ด่ำนเกวียน ด่ำนจอหอ ด่ำนขุนทด เป็นต้น พ.ศ. 2451 
พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวทรงปรับปรุงระเบียบรำชกำรปกครองเป็นแบบเทศำภิบำลเมืองปัก                           
จึงถูกยุบลงเป็นอ ำเภอปักธงชัย ขึ้นกับมณฑลนครรำชสีมำ ที่ตั้งและอำณำเขตอ ำเภอปักธงชัย ตั้งอยู่  ทำงทิศใต้ 
ของจังหวัด อยู่ห่ำงจำกนครรำชสีมำ 32 กิโลเมตร ไปตำมทำงหลวงหมำยเลข 304 (โครำช- ปักธงชัย-กบินทร์บุรี)     
มีอำณำเขตติดต่อกับเขตกำรปกครองข้ำงเคียงดังต่อไปนี้ อ ำเภอครบุรี ทิศใต้ติดต่อกับอ ำเภอวังน้ ำเขียว ทิศตะวันตก       
ติดต่อกับอ ำเภอวังน้ ำเขียว และอ ำเภอสูงเนิน พ้ืนที่ 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 ำมำจำกลุ่ มน้ ำล ำพระเพลิ ง  ซึ่ งล ำห้ วยทั้ งสองสำยนี้ประชำชน                       
ได้ใช้ประโยชน์ในด้ำนกำรเกษตรกรรมรวมทั้งใช้ในกำรอุปโภคบริโภค เช่น  ท ำไร่ ท ำนำ เลี้ยงสัตว์ ใช้ท ำเป็น         
ประปำหมู่บ้ำน เป็นต้น ซึ่งจะมีน้ ำตลอดปี น้ ำจะมำกในฤดูน้ ำหลำก น้ ำจะน้อยในฤดูแล้ง 
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อ าเภอวังน้ าเขียว (Amphoe Wang Nam Khiao)  
 ค าขวัญอ าเภอ “วังน้ าเขียวเมืองหนาว ภูเขามากมาย น้ าตกหลากหลาย ผลไม้นานาพันธุ์ 

แดนสวรรค์เมืองในหมอก”  มีเขตกำรปกครอง 5 ต ำบล 83 หมู่บ้ำน แยกเป็น 1 เทศบำล 5 องค์กำรบริหำร   
ส่วนต ำบล สภำพธรรมชำติที่ยังอุดมสมบูรณ์ เหมำะส ำหรับกำรท่องเที่ยว สูดอำกำศบริสุทธิ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยว   
ที่เต็มไปด้วย ป่ำเขำ ขุนเขำ สำยหมอกท่ีสวยงำม น้ ำตก ถ้ ำ เป็นต้น จำกกำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำยลักษณะ ได้แก่
กำรศึกษำธรรมชำติ ภูมิทัศน์ แคมป์ปิ้ง ตกปลำ 
ร่วมปลูกป่ำ ศึกษำชีวิตชนบทวังน้ ำเขียว ซึ่งเป็น
อ ำเภอหนึ่งที่อยู่ตอนใต้ของจังหวัดนครรำชสีมำ 
ที่มำของชื่อ“วังน้ ำเขียว” นั้นได้มำจำกสภำพ   
ภูมิประเทศของที่นี่ เพรำะพ้ืนที่ในแถบนี้ มีวังน้ ำ 
ที่ใสงดงำมเป็นธรรมชำติ น้ ำนั้นใสจนมองเห็นเงำ
สะท้อนสี เขียวของต้นไม้  จึงเรียกพ้ืนที่นี้ ว่ ำ                  
“วั งน้ ำ เขียว” วั งน้ ำ เขียวมีถนนเส้นหลักที่                
พำดผ่ำนอ ำเภอกบินทร์บุรี  จำกด้ำนจังหวัด
ปรำจีนบุรี มีกำรปกครองแยกเป็น 5 ต ำบล ต ำบลต่ำงๆ ประกอบด้วย ต ำบลวังน้ ำเขียว ต ำบลไทยสำมัคคี ต ำบล
อุดมทรัพย์ ต ำบลวังหมี และต ำบลระเริง  มีพ้ืนที่ติดต่อกับ 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 และพ้ืนที่เนินเขำ และภูเขำ          
ระดับควำมสูง 400 - 700 เมตร จำกระดับน้ ำทะเล   

 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

7 

2. อ านาจหน้าที่  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ มีอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวง

ศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีอ ำนำจหน้ำที่ด ำเนินกำร
ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 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. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำร                

และกำรพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 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 ำงำน             

ด้ำนกำรศึกษำ 
 11. ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กร หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชนและองค์กรปกครอง     

ส่วนท้องถิ่น 
12. ปฏิบัติหน้ำที่ อ่ืนเกี่ยวกับกิจกำรภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ที่มิได้ระบุให้เป็นหน้ำที่ของผู้ ใด 

โดยเฉพำะหรือปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำย 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเป็นหน่วยงำนที่มีควำมส ำคัญยิ่ง ในกำรก ำกับดูแล สนับสนุน

ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพ โดยเป้ำหมำยหลักอยู่ที่กำรให้บริกำร             
ทำงกำรศึกษำประชำกรวัยเรียน ในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน อย่ำงทั่ วถึง มีคุณภำพและไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย               
ซ่ึงเป็นไปตำมบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย และพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 

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 
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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 ำนักงำนเขตที่มิใช่งำนของส่วนรำชกำรใดโดยเฉพำะ 
(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 
(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 
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3) กลุ่มนโยบายและแผน เป็นหน่วยงำนที่ส่งเสริมสนับสนุนและประสำนงำนในเชิงนโยบำย                   
ให้สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเป็นไปตำมนโยบำยและมำตรฐำนกำรศึกษำชำติมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงำน              
ตำมยุทธศำสตร์เป็นส ำคัญ (Strategic Result Based Management : SRBM) ใช้ระบบงบประมำณแบบมุ่งเน้น
ผลงำนตำมยุทธศำสตร์ (SPBB)  โดยเน้นควำมโปร่งใส ทันสมัย ควำมรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล ยึดหลักกำรมีส่วนร่วม (Participation) กำรบริหำรที่สนับสนุนที่ ใช้ โรงเรียนเป็นฐำน            
(School – Based Management) โดยมีกระบวนกำรวำงแผน กำรด ำเนินกำรตำมแผน กำรก ำกับติดตำมผล
อย่ำงเป็นระบบ โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 

(ก) จัดท ำนโยบำยและแผนพัฒนำกำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำแผน   
กำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น 

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

ตำมนโยบำยและแผน 
(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         
งำนกิจกำรนักเรียนอื่น 

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

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

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

งำนบริหำรสินทรัพย ์
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 

8) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 
(ก) ด ำเนินงำนฝึกอบรมกำรพัฒนำก่อนแต่งตั้ง 
(ข) ด ำเนินงำนฝึกอบรมพัฒนำเพื่อเพ่ิมศักยภำพกำรปฏิบัติงำน 
(ค) ด ำเนินงำนพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นไปตำมมำตรฐำน วิชำชีพและ

จรรยำบรรณ 
(ง) ปฏิบัติงำนส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(จ) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรลำศึกษำต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติกำรวิจัยภำยในประเทศหรือต่ำงประเทศ 
(ฉ) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และเสริมสร้ำงระบบเครือข่ำยกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(ช) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย 
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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 ำเนินกำรเกี่ยวกับควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ 
(ช) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอำญำ และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ 
(ซ) กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(ฌ) ด ำเนินกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย จัดท ำข้อมูลและติดตำมประเมินผลเพ่ือพัฒนำงำน กฎหมำย

และงำนคดีของรัฐ 
(ญ) กำรปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง  หรือ                        

ที่ได้รับมอบหมำย 
10) หน่วยตรวจสอบภายใน ขึ้นตรงกับผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เป็นหน่วยงำนควบคุม

ภำยในของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุวัตถุประสงค์ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้      
เป็นเครื่องมือของผู้บริหำรในกำรส่งสัญญำณเตือนควำมเสี่ยงที่ท ำให้หน่วยงำนปฏิบัติไม่บรรลุเป้ำหมำย             
กำรตรวจสอบภำยในที่เพียงพอ มีกำรสอบทำนที่ดีสำมำรถที่จะท ำให้กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำรเป็นไปอย่ำง 
มีประสิทธิภำพประสิทธิผล ประหยัดและโปร่งใส โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 

(ก) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนตรวจสอบกำรเงิน กำรบัญชี และตรวจสอบระบบกำรดูแลทรัพย์สิน 
(ข) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนตรวจสอบกำรด ำเนินงำนหรือกระบวนกำรปฏิบัติงำนเปรียบเทียบ       

กับผลผลิตหรือเป้ำหมำยที่ก ำหนด    
(ค) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
(ง) ด ำเนินกำรอ่ืนเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยในตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
(จ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่ เกี่ยวข้องหรือที่ ได้                 

รับมอบหมำย 
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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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

นายสายัณห์  คอกขุนทด 
รอง ผอ.สพป. นครรำชสีมำ เขต 3 

โทรศัพท์ 091 832 9452 

นายเผด็จศึก  โชติกลาง 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 

โทรศัพท์ 08 4606 9092 

นายขันตรี  โสภาพิศ 
รอง ผอ.สพป. นครรำชสีมำ เขต 3 

โทรศัพท์ 097 335 1757 

นายอังคารพิสุทธ์ สยามประโคน  
รอง ผอ.สพป. นครรำชสีมำ เขต 3 

โทรศัพท์  080 419 4535 
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ผู้อ านวยการกลุ่มภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
 
                       
 
 
 
 
                              
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
             
                  
 
 
 
 
 

นางบัญชา  ศรีปญัญาวุฒ ิ
ผู้อ ำนวยกำร 

กลุ่มนโยบำยและแผน 
โทรศัพท์ 08 1062 3433 

นางสาวพรพิมล  เปล่งคงคม 
ปฏิบัติหน้าที ่ผู้อ ำนวยกำร 

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
โทรศัพท์ 08 9949 1363 

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 
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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นายเสง่ียม พระไตรยะ
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
ท้ำวสุรนำรี(2521) 

โทรศัพท์ 097 334 7448 

เสิงสาง 

นายราชันย์  นคราวนากุล
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน           

ชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชำฯ) 
โทรศัพท์ 085 202 9735 

 

ล ามูลบน 

ชมตะวัน 

นายสมชาย  เชิญกลาง 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

บ้ำนสระตะเคียน 
โทรศัพท์ 081 967 1768 

นายนิยม  สมบัติ 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยำคำร 
โทรศัพท์ 089 585 7878 

เมืองปักไหมงาม 

นายนุศิษย์ พรชีวโชติ
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน           

ครบุรีวิทยำ 
โทรศัพท์ 081 999 2591 

วังคีร ี

นายสุรชัย  แพงเพ็ง 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน                         
เจียรวนนท์อุทิศ 2 

โทรศัพท์ 090 279 4623 

นครธรรม 

นายไมตรี  จันทองเดช 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

บ้ำนแชะ 
โทรศัพท์ 097 341 1034 

สมเด็จพระธีรญาณมุณี วังน้ าเขียวสามัคคี 

นายนภัสดล  ลิมปิเจริญ
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน         

บ้ำนสุขัง (รำษฎร์สำมัคคี) 
โทรศัพท์ 081 999 4086 

นายอนุลักษณ์  เผยกลาง 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  

บ้ำนบุตะโก 
โทรศัพท์ 086 252 2647 

พระยาตะแบก ล าพระเพลิง 

นายขวัญชัย  เรืองกระโทก 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
บ้ำนหนองแคทรำย 

โทรศัพท์  093 542 4384       

เบญจมิตรธงชัย 

นายกิตติศักดิ์  แสงลุน
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน          

บ้ำนโคกส ำรำญ 
โทรศัพท์ 081 282 2499 

นายองอาจ เลิศประไพสกุล
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
หนองไผ่ผดุงกิจวิทยำ 

โทรศัพท์ 086 878 9767 

ถ้ าวัวแดง 
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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 3 5  2 3   5 

กลุ่มนโยบำยและแผน 1 4 5   3 2   5 

กลุ่มบรหิำรงำนบุคคล   6 6   2 4   6 
กลุ่มส่งเสรมิกำรจดั
กำรศึกษำ 

1 4 5    5   5 

กลุ่มบรหิำรงำนกำรเงินฯ   7 7   3 4   7 

กลุ่มนิเทศ ตดิตำมและ
ประเมินผลฯ 

1 12 13 1 1 10  1 13 

กลุ่มส่งเสรมิกำรศึกษำ
ทำงไกลฯ 

  1 1     1   1 

กลุ่มพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำฯ 

  1 1     1   1 

กลุ่มกฎหมำยและคด ี 1   1     1   1 

หน่วยตรวจสอบภำยใน   2 2   1 1   2 
ลูกจ้าง                 

 - พนักงำนพิมพ์ดีด   1 1   1     1 

 - ช่ำงครุภณัฑ์ไม ้ 2   2 2      2 

- พนักงำนรำชกำร 1 1 2  2   2 

 - พนักงำนบริกำร 2 1 3 2 1     3 

 - พนักงำนธุรกำร   1 1   1     1 

 - ลูกจ้ำงช่ัวครำว 1 4 5 1 4     5 

รวมท้ังสิ้น 16 48 64 6 21 36 1 64 

ที่มำ :  กลุ่มบริหำรงำนบุคคล (7 พ.ย. 65)  
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 ตารางท่ี 2  จ านวนสถานศึกษาในสังกัด จ าแนกตามขนาด 

ประเภท จ านวนนักเรียน จ านวนสถานศึกษา 

  ขนำดเล็ก 120 คน ลงมำ 93 

  ขนำดกลำง 121-600 คน 84 

  ขนำดใหญ่ 600-1,500 คน 5 

  ขนำดใหญ่พิเศษ 1,501 คน ขึ้นไป - 

รวมทั้งสิ้น 182 
ที่มำ :  รำยงำนขอ้มูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ (10 มิ.ย. 65) 

ตารางท่ี 3  จ านวนนักเรียน และจ านวนห้องเรียนในสถานศึกษาของรัฐ 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

จ านวนห้องเรียน 
ชาย หญิง รวม 

อนุบำล 1 399 324 663 73 
อนุบำล 2 1,310 1,226 2,536 191 
อนุบำล 3 1,287 1,295 2,582 189 
รวมระดับก่อนประถมศึกษา 2,936 2,845 5,781 453 
ประถมศึกษำ 1 1,518 1,328 2,846 201 
ประถมศึกษำ 2 1,503 1,452 2,955 201 
ประถมศึกษำ 3 1,582 1,488 3,070 202 
ประถมศึกษำ 4 1,637 1,554 3,191 202 
ประถมศึกษำ 5 1,743 1,616 3,359 205 
ประถมศึกษำ 6 1,627 1,396 3,023 199 
รวมระดับประถม 9,610 8,834 18,444 1,210 
มัธยมศึกษำปีที่ 1 864 613 1,477 73 
มัธยมศึกษำปีที่ 2 782 634 1,416 74 
มัธยมศึกษำปีที่ 3 764 588 1,352 73 
รวมระดับมัธยมต้น 2,410 1,835 4,245 220 
มัธยมศึกษำปีที่ 4 49 42 91 5 
มัธยมศึกษำปีที่ 5 39 48 87 6 
มัธยมศึกษำปีที่ 6 31 43 74 6 
รวมระดับมัธยมปลาย 119 133 252 17 
รวมทั้งสิ้น 15,075 13,647 28,722 1,900 

ที่มำ :  รำยงำนขอ้มูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ (10 มิ.ย. 65) 
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ตารางท่ี 4 โรงเรียนในฝัน 
ที ่ ชื่อโรงเรียน ต าบล อ าเภอ ระดับ ผู้บริหาร 

1 บ้ำนบุไผ่ ไทยสำมัคคี วังน้ ำเขียว ขยำยโอกำส นำยจักรกฤษณ์  อินทสงค์ 
2 บ้ำนโนนสมบูรณ์ โนนสมบูรณ์ เสิงสำง ประถมศึกษำ นำยศิวเสก  อุดมจิรโชติ 
3 บ้ำนระเริง ระเริง วังน้ ำเขียว ขยำยโอกำส นำยสมมิตร  เครื่องกลำง 
4 บ้ำนกุดโบสถ์ กุดโบสถ์ เสิงสำง ขยำยโอกำส นำยสุนันท์ จงใจกลำง 
5 ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยำคำร เมืองปัก ปักธงชัย ขยำยโอกำส นำยนิยม  สมบัติ 
6 วัดพรหมรำช ตูม ปักธงชัย ขยำยโอกำส นำยประทีป  ลักษณะพรมรำช 
7 บ้ำนเฉลียง (คุรุรำษฎร์บ ำรุง) เฉลียง ครบุรี ประถมศึกษำ นำยชิตพร  ค ำวัน 

 

ตารางท่ี 5 โรงเรียนประชารัฐ 
 

ที ่ ชื่อโรงเรียน รุ่นที่ ต าบล อ าเภอ เปิดสอน ชื่อผู้บริหาร 

1 ชุมชนบ้ำนเสิงสำง 1 เสิงสำง เสิงสำง อ.1 - ม.3 นำงสอำด  บุญเอิบ 
2 บ้ำนรำษฎร์พัฒนำ 1 บ้ำนรำษฎร์ เสิงสำง อ.2 - ม.3 นำยจำรุพันธ์  สุกอง 
3 บ้ำนหนองตะเข้-หนองตูม 1 สุขไพบูลย์ เสิงสำง อ.2 - ม.3 นำยอุทัย  เท่ียงดี 
4 บ้ำนสันติสุข 1 สระตะเคียน เสิงสำง อ.2 - ม.3 นำงศิริเนตร  สิงห์ค ำ 
5 ชุมชนบ้ำนนำรำกอรพิมพ์ 1 อรพิมพ์ ครบุรี อ.1 - ม.3 นำยปองพล  จิตรเขต 
6 บ้ำนหนองตะแบก 1 ตะแบกบำน ครบุรี อ.1 - ม.3 รก. นำยแสวง  ประจิตร์ 
7 ชุมชนจระเข้หิน (สังฆ์คุรุประชำฯ) 1 จระเข้หิน ครบุรี อ.2 - ป.6 นำยรำชันย์  นครำวนำกุล 
8 บ้ำนโคกกระชำยโนนกุ่ม 1 โคกกระชำย ครบุรี อ.1 - ม.3 นำยวิเชียร  หน่ำงเกษม 
9 บ้ำนซับก้ำนเหลือง 1 ครบุรีใต้ ครบุรี อ.1 - ม.3 นำยบุญลือ  เพ็ชรดอน 
10 บ้ำนล ำเพียก 1 ล ำเพียก ครบุรี อ.2 - ม.3 นำยคีตวัฒน์  ขันธะหัตถ์ 
11 บ้ำนบุตำโฮ-โนนกลำง 1 บ้ำนใหม่ ครบุรี อ.2 - ป.6 รก. นำงอรพิมพ์ เนื่องชมภู  
12 บ้ำนหนองหินโคน 1 สระว่ำนพระยำ ครบุรี อ.1 - ป.6 ว่ำท่ี ร.ต. ภูมิ  เพชรศักดำศิริ 
13 บ้ำนไชยวำล 1 ครบุรี ครบุรี อ.1 - ป.6 นำยกัณภพ  สุทธิประภำ 
14 บ้ำนบุมะค่ำ (ชำวไร่สำมัคคี) 1 มำบตะโกเอน ครบุรี อ.2 - ป.6 นำยธนพล  นวลมะณีย์ 
15 สะแกรำชวิทยำคม 1 สะแกรำช ปักธงชัย อ.1 - ม.3 นำงอุทุมพร  เครือบคนโท 
16 บ้ำนปลำยดำบ 1 สุขเกษม ปักธงชัย อ.1 - ม.3 นำยคมสัณห์  ค ำพิทักษ์ 
17 ชุมชนบ้ำนตะขบ 1 ตะขบ ปักธงชัย อ.1 - ม.3 นำยไพศำล  จิตพิทักษ์กุล 
18 บ้ำนล ำนำงแก้ว 1 ล ำนำงแก้ว ปักธงชัย อ.2 - ม.3 นำงสำวธรชญำ  ไพพำ 
19 ธงชัยเหนือวิทยำ (โคกศิลำ) 1 ธงชัยเหนือ ปักธงชัย อ.2 - ม.3 นำยเมธี  ณนภัทรเมธี 
20 ม่วงแก้ววิทยำคำร 1 งิ้ว ปักธงชัย อ.2 - ม.3 นำยธนกร  ระวีเดชสกุล 
21 หนองนกเขียนสำมัคคี 1 ภูหลวง ปักธงชัย อ.2 - ม.3 นำงสำวมะลิวัลย์  จรกิ่ง 
22 วัดใหม่ส ำโรง 1 ส ำโรง ปักธงชัย อ.2 - ม.3 นำยเทวินทร์  วันธงไชย 
23 บ้ำนโคกเกษม (สหรัฐ-รำษฎร์สำมัคคี) 1 โคกไทย ปักธงชัย อ.2 - ม.3 นำยเดชดวง  ลึกอะหร่ ำ 
24 จตุคำมวิทยำคม 1 ดอน ปักธงชัย อ.2 - ป.6 รก. นำงพยุงวงศ์  ไชยวรพรหม 
25 อำจวิทยำคำร 1 ตะคุ ปักธงชัย อ.1 - ป.6 นำยถิระยุ ปิตำละเพ 
26 วัดหลุมข้ำว 1 เกษมทรัพย์ ปักธงชัย อ.2 - ม.3 นำงสำววรรณดี  จันทร์สนิทศรี 
27 รักเมืองไทย1 (มูลนิธิเตชะไพบูลย์) 1 บ่อปลำทอง ปักธงชัย อ.2 - ป.6 นำงประไพรัตน์  ลีสีค ำ 
28 บ้ำนโนนเหลื่อม 1 อุดมทรัพย์ วังน้ ำเขียว อ.2 - ม.3 นำยสำมำรถ  กลำงบุญเรือง 
29 บ้ำนศำลเจ้ำพ่อ 1 วังน้ ำเขียว วังน้ ำเขียว อ.1 - ม.3 นำงพัชนี  ค ำพิทักษ์ 
30 เจียรวนนท์อุทิศ 2 1 วังคีรี วังน้ ำเขียว อ.2 - ม.6 นำยสุรชัย  แพงเพ็ง 
31 บ้ำนเฉลียง (คุรุรำษฎร์บ ำรุง) 2 เฉลียง ครบุรี อ.2 – ป.6 นำยชิตพร  ค ำวัน 
32 บ้ำนโนนสมบูรณ์ 2 โนนสมบูรณ์ เสิงสำง อ.2 – ป.6 นำยศิวเสก  อุดมจิรโชติ 
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 ตารางท่ี 5 โรงเรียนประชารัฐ (ต่อ) 
ที ่ ชื่อโรงเรียน รุ่นที่ ต าบล อ าเภอ เปิดสอน ชื่อผู้บริหาร 

33 บ้ำนบุหว้ำสำมัคคี 2 สระว่ำนพระยำ ครบุรี อ.1 – ม.3 นำยภรำดร  ด ำกฤษฎำ 
34 สกัดนำควิทยำ 2 สุขไพบูลย์ เสิงสำง อ.1 – ป.6 นำยธีรเจต  เพ็ญเดิมพันธ์ 
35 บ้ำนสุขัง (รำษฎร์สำมัคคี) 2 ตะคุ ปักธงชัย อ.1 – ม.3 นำยนภัสดล   ลิมปิเจริญ 
36 บ้ำนคลองสำริกำ 2 ตะขบ ปักธงชัย อ.2 – ป.6 รก.นำงศริประภำจริภัทร  พรำหมณต์ะขบ 
37 บ้ำนหนองแคทรำย 2 ล ำเพียก ครบุรี อ.2 – ม.3 นำยขวัญชัย  เรืองกระโทก 
38 บ้ำนยำงกระทุง 2 ตะขบ ปักธงชัย อ.1 – ป.6 รก. นำงพิชญำภัค เวเชลเฟลเดอร์ 
39 วัดพรหมรำช 2 ตูม ปักธงชัย อ.1 – ม.3 นำยประทีป  ลักษณะพรมรำช 
40 บ้ำนเก่ำปอแดง 2 สะแกรำช ปักธงชัย อ.2 – ป.6 นำยสุทธิชัย  เครือบคนโท 
41 วัดโพนทรำย 2 ส ำโรง สะแกรำช อ.2 – ป.6 นำยชุมพล  ชัยวงษ์ 
42 บ้ำนบุตะโก 2 วังน้ ำเขียว วังน้ ำเขียว อ.2 – ม.3 นำยอนุลักษณ์  เผยกลำง 
43 ด่ำนอุดมวิทยำ 2 อุดมทรัพย์ วังน้ ำเขียว อ.2 – ม.3 นำยปริญญำ  อิ่มกระโทก 
44 บ้ำนบะใหญ่ 2 อุดมทรัพย์ วังน้ ำเขียว อ.2 – ม.3 นำงสำยฝน  สุวรรณรินทร์ 
45 บ้ำนพันธ์สงวน 3 ธงชัยเหนือ ปักธงชัย อ.2 – ป.6 รก. นำงอนุกูล  มีธรรม 
46 วัดหงษ์ 3 นกออก ปักธงชัย อ.1 – ม.3 รก. นำงณัฐสุรำงค์  ยี่สันเทียะ 
47 บ้ำนคลองเตย 3 สะแกรำช ปักธงชัย อ.2 – ป.6 รก. นำงขวัญเรือน  ผลดี 

 

ตารางท่ี 6 โรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนแม่เหล็ก) 
ที ่ ชื่อโรงเรียน ต าบล อ าเภอ รุ่นที่ ชื่อผู้บริหาร 

1 หนองนกเขียนสำมัคคี ภูหลวง ปักธงชัย 1 นำงสำวมะลิวัลย์  จรกิ่ง 
2 จตุคำมวิทยำคม บ้ำนดอน ปักธงชัย 1 รก. นำงพยุงวงศ์  ไชยวรพรหม 
3 บ้ำนหนองแคทรำย ล ำเพียก ครบุรี 2 นำยขวัญชัย  เรืองกระโทก 
4 วัดใหม่ส ำโรง ส ำโรง ปักธงชัย 2 นำยเทวินทร์  วันธงไชย 
5 วัดพรหมรำช ตูม ปักธงชัย 2 นำยประทีป  ลักษณะพรมรำช 
6 บ้ำนซับก้ำนเหลือง ครบุรีใต้ ครบุรี 2 นำยบุญลือ เพ็ชรดอน 

 

ตารางท่ี 7 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) 
ที ่ ชื่อโรงเรียน ต าบล อ าเภอ เปิดสอน ชื่อผู้บริหาร 

1 บ้ำนบุหว้ำสำมัคคี สระว่ำนพระยำ ครบุรี อ.1 - ม.3 นำยภรำดร  ด ำกฤษฎำ 
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 รก. นำยแสวง  ประจิตร์ 
5 บ้ำนมำบกรำด โคกกระชำย ครบุรี อ.2 - ม.3 นำงประทำนพร  มูลศรี 
6 บ้ำนทุ่งแขวน เฉลียง ครบุรี อ.2 - ป.6 นำงโสภิต  ขันติโชติ 
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 นำยปองพล  จิตรเขต 
10 บ้ำนไชยวำล ครบุรี ครบุรี อ.1 - ป.6 นำยกัณภพ  สุทธิประภำ 
11 บ้ำนคลองยำง (มูลบนอุปถัมภ์) จระเข้หิน ครบุรี อ.1 - ม.3 นำยถนัด  บรรลือ 
12 บ้ำนครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยำคำร ครบุรีใต้ ครบุรี อ.1 - ม.3 นำยธนัชชัย  เสยกระโทก 
13 วัดหงษ์ นกออก ปักธงชัย อ.2 - ม.3 รก. นำงณัฐสุรำงค์  ยี่สันเทียะ 
14 สะแกรำชวิทยำคม สะแกรำช ปักธงชัย อ.1 - ม.3 นำงอุทุมพร  เครือบคนโท 
15 วัดใหม่ส ำโรง ส ำโรง ปักธงชัย อ.2 - ม.3 นำยเทวินทร์  วันธงไชย 
16 บ้ำนนำงเหริญ เกษมทรัพย์ ปักธงชัย อ.1 - ป.6 นำยบรรทม  พิมพ์ทองครบุรี 
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 ตารางท่ี 7 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) (ต่อ) 
ที ่ ชื่อโรงเรียน ต าบล อ าเภอ เปิดสอน ชื่อผู้บริหาร 

17 หนองไผ่ผดุงกิจวิทยำ งิ้ว ปักธงชัย อ.2 - ป.6 นำยองอำจ  เลิศประไพสกุล 
18 วัดพรหมรำช ตูม ปักธงชัย อ.1 - ม.3 นำยประทีป  ลักษณะพรมรำช 
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 บ้ำนเมืองปักสำมัคคี เมืองปัก ปักธงชัย อ.1 - ม.3 จ.ส.อ.ณรงค์  รัตนกุล 
24 วัดไม้เสี่ยว ดอน ปักธงชัย อ.1 - ป.6 นำยเจตวัฒน์  ปรึกกระโทก 
25 ชุมชนบ้ำนตะขบ ตะขบ ปักธงชัย อ.1 - ม.3 นำยไพศำล จิตพิทักษ์กุล 
26 บ้ำนล ำนำงแก้ว ล ำนำงแก้ว ปักธงชัย อ.2 - ม.3 นำงสำวธรชญำ ไพพำ 
27 รักเมืองไทย 1 (มูลนิธิเตชะไพบูลย์) บ่อปลำทอง ปักธงชัย อ.2 - ป.6 นำงประไพรัตน์  ลีสีค ำ 
28 ท้ำวสุรนำรี (2521) เสิงสำง เสิงสำง อ.2 - ป.6 นำยเสงี่ยม  พระไตรยะ 
29 บ้ำนหนองตะเข้-หนองตูม สุขไพบูลย์ เสิงสำง อ.2 - ม.3 นำยอุทัย  เท่ียงดี 
30 บ้ำนกุดโบสถ์ กุดโบสถ์ เสิงสำง อ.1 - ม.3 นำยสุนันท์  จงใจกลำง 
31 บ้ำนโนนสมบูรณ์ โนนสมบูรณ์ เสิงสำง อ.2 - ป.6 นำยศิวเสก  อุดมจิรโชติ 
32 บ้ำนสระตะเคียน สระตะเคียน เสิงสำง อ.2 - ม.3 นำยสมชำย  เชิญกลำง 
33 บ้ำนรำษฎร์พัฒนำ บ้ำนรำษฎร์ เสิงสำง อ.2 - ม.3 นำยจำรุพันธ์  สุกอง 
34 บ้ำนไทยสำมัคคี ไทยสำมัคคี วังน้ ำเขียว อ.2 - ม.6 นำงสำวพรทิพย์  พุจำรย์ 
35 บ้ำนบะใหญ่ อุดมทรัพย์ วังน้ ำเขียว อ.2 - ม.3 นำงสำยฝน  สุวรรณรินทร์ 
36 บ้ำนบุตะโก วังน้ ำเขียว วังน้ ำเขียว อ.2 - ม.3 นำยอนุลักษณ์  เผยกลำง 
37 บ้ำนระเริง ระเริง วังน้ ำเขียว อ.2 - ม.6 นำยสมมิตร  เครื่องกลำง 
38 บ้ำนบุเจ้ำคุณ (หลวงพ่อกัณหำฯ) วังหมี วังน้ ำเขียว อ.2 - ม.3 นำยนิยม  เรืองคง 
39 หนองนกเขียนสำมัคคี ภูหลวง ปักธงชัย อ.2 - ม.3 นำงสำวมะลิวัลย์  จรกิ่ง 

 

ตารางท่ี 8 โรงเรียนคุณภาพ (Stand Alone) 
ที ่ ชื่อโรงเรียน ต าบล อ าเภอ เปิดสอน ชื่อผู้บริหาร 

1 บ้ำนซับเต่ำ   อุดมทรัพย์ วังน้ ำเขียว อ.1 – ป.6 รก. นำยนพพร  ฐำนวิเศษ 
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 ตารางท่ี 9 จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจ าแนกตามต าแหน่ง และวุฒิการศึกษา 
สายงาน/อายุ/ 
วุฒิการศึกษา 

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

1. ครูผู้สอน 155 1,181 892 - 2,228 
2. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ - 1 142 1 144 
3. ผู้บริหำรกำรศึกษำ - - 4 - 4 

รวม 155 1,182 1,038 1 2,376 
วุฒิการศึกษา    

1. ต่ ำกว่ำ ปริญญำตร ี 20 - 20 
2. ปริญญำตร ี 480 763 1,243 
3. ปริญญำโท 523 580 1,103 
4. ปริญญำเอก - 10 10 

รวม 1,023 1,353 2,376 
ที่มำ :  กลุ่มบริหำรงำนบุคคล (7 พ.ย. 65)  

 

 
 

 ตารางท่ี 10  จ านวนลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ  และลูกจ้างช่ัวคราว 
ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 

สายงาน จ านวน % หมายเหตุ 
1. ลูกจ้ำงประจ ำ (นักกำรภำรโรง) 47 8.68  
2. พนักงำนรำชกำร+พ่ีเลี้ยง 124 22.92  
3. ลูกจ้ำงช่ัวครำว      
    3.1 นักกำรภำรโรง 74 13.68  
    3.2 สถำนศึกษำขำดแคลนครูขัน้วิกฤต  18 3.33  
    3.3 บุคลำกรปฏิบตัิงำนในเขตพื้นที่ 4 0.74  
    3.4 ครูวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร ์ 10 1.85  
    3.5 ครูพี่เลี้ยงเด็กพิกำร 110 20.33  
    3.6 ครูธุรกำร 154 28.47   
    3.7 อัตรำจ้ำงครสูำขำขำดแคลน - -  

รวม 633 100   
ที่มำ :  กลุ่มบริหำรงำนบุคคล (7 พ.ย. 65) 
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5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ตารางท่ี 11 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562-2564 

คะแนนเฉลี่ย ป.6 ม.3 ม.6 
วิชา 2562 2563 2564 2562 2563 2564 2562 2563 2564 

ภำษำไทย 48.64 56.64 51.99 51.51 50.43 45.96 32.15 36.92 33.71 
คณิตศำสตร ์ 31.32 29.41 38.05 21.56 21.37 20.52 17.50 19.38 16.25 
วิทยำศำสตร ์ 34.25 38.00 34.48 28.69 27.32 29.16 24.19 28.26 29.71 
สังคมศึกษำ       32.00 33.54 35.64 
ภำษำอังกฤษ 29.69 37.89 36.79 27.95 28.37 25.63 20.84 22.20 17.61 

ค่าเฉลี่ย 35.98 40.49 40.33 32.43 31.87 30.32 25.34 28.06 26.58 
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ตารางท่ี 12  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET ) ระดับชั้น ป.6 
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

  

ระดับเขตพ้ืนที่ ป.6 
เทียบป ี เทียบป ี เทียบป ี

พ.ศ. 2561-2562 พ.ศ. 2562-2563 พ.ศ. 2563-2564 
2561 2562 2563 2564 เพ่ิม ลด เพ่ิม ลด เพ่ิม ลด 

ภำษำไทย 54.48 48.64 56.64 51.99  -5.84 8.00   -4.65 
คณิตศำสตร ์ 36.53 31.32 29.41 38.05  -5.21  -1.91 8.64  
วิทยำศำสตร ์ 38.54 34.25 38.00 34.48  -4.29 3.75   -3.52 
ภำษำอังกฤษ 34.96 29.69 37.89 36.79  -5.27 8.20   -1.10 

ค่าเฉลี่ย 41.13 35.98 40.49 40.33  -5.15 4.51   -0.16 
 

 
 

 ตารางที่ 13 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET ) ระดับชั้น ม.3 

กลุ่มสาระ          
การเรียนรู้ 

ระดับเขตพ้ืนที่ ม.3 
เทียบป ี เทียบป ี เทียบป ี

พ.ศ.2561-2562 พ.ศ.2562-2563 พ.ศ.2563-2564 
2561 2562 2563 2564 เพ่ิม ลด เพ่ิม ลด เพ่ิม ลด 

ภำษำไทย 49.42 51.51 50.43 45.96 2.09   -1.08  -4.47 
คณิตศำสตร ์ 25.52 21.56 21.37 20.52  -3.96  -0.19  -0.85 
วิทยำศำสตร ์ 33.13 28.69 27.32 29.16  -4.44  -1.37 1.84  
ภำษำอังกฤษ 25.45 27.95 28.37 25.63 2.50  0.42   -2.74 

ค่าเฉลี่ย 33.38 32.43 31.87 30.32  -0.95  -0.56  -1.56 
 

 

0

20

40

60

ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ค่ำเฉลี่ย

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ระดับชั้น ป.6
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ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ค่ำเฉลี่ย

แผนภูมิแสดงการเปรียบเที่ยบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET ) ระดับชั้น ม.3
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 ตารางท่ี 14 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้น ม.6 (O-NET ) 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

 

ระดับเขตพ้ืนที่ ม.6 
เทียบป ี เทียบป ี เทียบป ี

พ.ศ. 2561-2562 พ.ศ. 2562-2563 พ.ศ. 2563-2564 
2561 2562 2563 2564 เพ่ิม ลด เพ่ิม ลด เพ่ิม ลด 

ภำษำไทย 37.98 32.15 36.92 33.71  -5.83 4.77   -3.21 
คณิตศำสตร ์ 20.12 17.50 19.38 16.25  -2.62 1.88   -3.13 
วิทยำศำสตร ์ 26.17 24.19 28.26 29.71  -1.98 4.07  1.45  
สังคมศึกษำ 31.89 32.00 33.54 35.64 0.11  1.54  2.10  
ภำษำอังกฤษ 20.69 20.84 22.20 17.61 0.15  1.36   -4.59 

ค่าเฉลี่ย 27.37 25.34 28.06 26.58  -2.03 2.72   -1.48 
 

 
 

 ตารางท่ี 15 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้น ป.3 

ผลการทดสอบ 
ผลการทดสอบ 3  ปีย้อนหลัง 

เทียบป ี เทียบป ี เทียบป ี

พ.ศ. 2561-2562 พ.ศ. 2562-2563 พ.ศ. 2563-2564 
2561 2562 2563 2564 เพ่ิม ลด เพ่ิม ลด เพ่ิม ลด 

ด้ำนภำษำ 51.17 44.17 46.68 50.23  -7.00 2.51  3.55  
ด้ำนกำรคดิค ำนวณ 48.61 42.29 42.21 44.96  -3.32  -3.08 2.75  
ด้ำนเหตผุล 46.76            

รวม 3 ด้าน 48.85 44.73 44.45 47.59  -5.16  -0.29 3.14  
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ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ ภำษำอังกฤษ ค่ำเฉลี่ย

แผนภูมิแสดงการเปรียบเที่ยบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้น ม.6 (O-NET )
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติ(National Test : NT) ชั้น ป.3
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ตารางท่ี 16 ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนระดับชาติ (Reading Test : RT) ชั้น ป.1 

ผลการทดสอบ 
ผลการทดสอบ 3  ปีย้อนหลัง 

เทียบป ี เทียบป ี เทียบป ี

พ.ศ. 2561-2562 พ.ศ. 2562-2563 พ.ศ. 2563-2564 

2561 2562 2563 2564 เพ่ิม ลด เพ่ิม ลด เพ่ิม ลด 

ด้ำนกำรอ่ำนออกเสียง 62.21 63.79 75.94 69.70 1.58  12.15   -6.24 

ด้ำนกำรอ่ำนรูเ้รื่อง 64.73 64.97 67.14 67.95 0.24  2.17  0.81  

รวม 2 ด้าน 63.47 64.38 71.54 68.83 0.91  7.16   -2.72 
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ด้ำนกำรอ่ำนออกเสียง ด้ำนกำรรู้เรื่อง รวม 2 ด้ำน

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถ
ด้านการอ่านของผู้เรียนระดับชาติ (Reading Test : RT)ชั้น ป.1
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

 
      

 

แนวคิด 
 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 ได้น ำกรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนกำรศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2579 นโยบำยรัฐบำล นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ พ.ศ. 2558 - 2564 จุดเน้นนโยบำย
ของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร แผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษำธิกำร และนโยบำยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กำรพัฒนำจังหวัดนครรำชสีมำ กำรพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดนครรำชสีมำ และ
บริบทต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มำเชื่อมโยงกับอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 
และก ำหนดเป็นกรอบแนวทำงในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 
 

1. นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  
 วิสัยทัศน์ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 เป็นองค์กรพัฒนำกำรศึกษำ           
ที่มีคุณภำพ บริหำรโดยยึดหลักธรรมำภิบำล บนพื้นฐำนควำมเป็นไทยสู่สำกล 
 พันธกิจ 

1.พัฒนำคุณภำพผู้ เรียนให้ เป็นคนไทยที่มีคุณธรรม จริยธรรม โดยกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต             
อย่ำงเหมำะสมในแต่ละช่วงวัย   

2. เสริมสร้ำงสังคมทำงกำรศึกษำ ที่มีคุณภำพ ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม  
3. ส่งเสริมกระบวนกำรพัฒนำกำรศึกษำ ภำยใต้ระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐที่โปร่งใสและเป็นธรรม  
4. ส่งเสริมสถำนศึกษำให้ได้รับกำรพัฒนำ เพ่ือเป็นหน่วยงำนกำรผลิต และกำรบริกำรที่เข้มแข็ง         

มีคุณภำพบนพ้ืนฐำนควำมรู้สู่สำกล 
เป้าประสงค์               

1. นักเรียนได้รับกำรส่งเสริมให้มีแรงจูงใจในกำรพัฒนำควำมรู้ คุณธรรม จริยธรรม และทักษะ       
ที่เหมำะสมกับกำรประกอบอำชีพสุจริตในอนำคต   

2. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษำ และระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทุกคน มีพัฒนำกำรเหมำะสม
ตำมวัย และมีคุณภำพ   

3. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ และเสมอภำค 
4. ครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน มีทักษะที่เหมำะสม และมีวัฒนธรรม   

กำรท ำงำนที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์    
5. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ มีประสิทธิภำพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนกำรศึกษำ

ขั้นพ้ืนฐำน สู่คุณภำพระดับมำตรฐำนสำกล 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ 
2. กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
3. กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
4. กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพมีมำตรฐำน และลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
5. กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 จำกวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ยุทธศำสตร์  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ 
เขต 3 จึงก ำหนดกลยุทธ์ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จ ำนวน 4 กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้ 
 กลยุทธ์ 
  กลยุทธ์ที่  1  ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมปลอดภัยจำกภัยทุกรูปแบบ   
 กลยุทธ์ที่  2  สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำให้กับประชำกรวัยเรียนทุกคน 

กลยุทธ์ที่  3  ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
กลยุทธ์ที่  4  เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 
2. จุดเน้น ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

 

 “จัดการศึกษาวิถีใหม่ สถานศึกษาปลอดภัย ใส่ใจคิด อ่าน เขียน เรียนรู้ฐานสมรรถนะ” 

 

 จุดเน้นที่ 1 จัดการศึกษาวิถีใหม่ 
 ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  

1) ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด         
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
 จุดเน้นที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย 
 ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  

1) ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ รู้จักดูแลตนเองให้ปลอดภัยจำก ภัยคุกคำม ภัยยำเสพติด 
ภัยพิบัติ และโรคอุบัติใหม่  

2) ร้อยละ 80 ของครูที่ส่งเสริมพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ รู้จักวิธีป้องกันและแก้ไขเกี่ยวกับ
ภัยคุกคำม ภัยยำเสพติด ภัยพิบัติ และโรคอุบัติใหม่  
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3) ร้อยละ 80 ของสถำนศึกษำมีแนวทำงป้องกัน ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้มีควำมพร้อมสำมำรถ
รับมือกำรเปลี่ยนแปลง ภัยพิบัติ และภัยคุกคำมทุกรูปแบบ 

4) ร้อยละ 80 ของสถำนศึกษำที่มีกำรจัดสภำพแวดล้อมและระบบนิเวศกำรเรียนรู้ที่ปลอดภัย 
 

 จุดเน้นที่ 3 ใส่ใจ คิด อ่าน เขียน 
 ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  

1) ร้อยละ 70 ของผู้เรียนที่ได้รับกำรพัฒนำด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน และกำรคิดวิเครำะห์ 
2) ร้อยละ 70 ของผู้เรียนที่ได้รับผลกำรคัดกรองกำรอ่ำนกำรเขียนในระดับพอใช้       
3) ร้อยละ 70 ของสถำนศึกษำที่มีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำทักษะกำรคิดค ำนวณ 

 

 จุดเน้นที่ 4 เรียนรู้ฐานสมรรถนะ 
 ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

1) ร้อยละ 80 ของสถำนศึกษำที่เตรียมควำมพร้อมรองรับหลักสูตรฐำนสมรรถนะ  
 

ค่านิยมองค์กร “คุณภาพต้องน า คุณธรรมต้องเยี่ยม เปี่ยมดว้ยความสุข” 
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ส่วนที่ 3 
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

      

 
 

เป้าประสงค์  
1. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยพิบัติ และ

ภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ ้า และรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่
เอื อต่อการมีสุขภาวะที่ดี 

2. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

3. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติ ที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง 

และภัยคุกคามแบบใหม่ ทุกรูปแบบ 
2. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาได้รับ การพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท  
3. ร้อยละ 100 ของผู้ เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่น                      

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติ  ที่ดีต่อบ้านเมืองมีหลักคิดที่ถูกต้อง

เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยม ที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ                          
มีจิตอาสา รับผิดชอบ ต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย 
และรักษาศีลธรรม 

5. จ้านวนสถานศึกษา 182 โรงเรียนที่น้อมน้าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ               
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก้าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. จ้านวนสถานศึกษา 182 โรงเรียนที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
แสดงออก ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์                
ทรงเป็นประมุขมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติมีคุณธรรม จริยธรรม 

7. จ้านวนสถานศึกษา 182 โรงเรียนที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
แสดงออก ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์               
ทรงเป็นประมุขมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
 
 

กลยุทธ์ที ่1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ   



 
 

 
30 

รายงานผลการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

โครงการ/กิจกรรม 
1. โครงการจัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์ 

 สืบเนื่องจากรัฐบาลได้มีนโยบายในเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม การท้าความดี และปฏิบัติงาน                             
ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือเป็นการสนับสนุนคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากร          
ทางการศึกษา ได้ท้ากิจกรรมหน้าเสาธงเพ่ือเป็นการ ส่งเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ จึงได้จัดท้าการส่งเสริมทางศาสนา ขัดเกลาจิตใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ทุกคนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ปลูกฝังคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรม    
ในการด้ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้             
อย่างสม่้าเสมอ โดยต้องอยู่ร่วมกับสั งคมได้อย่างมีความสุข เพ่ือน้ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ                   
ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั งต้องส่งเสริมและพัฒนาเพ่ือปลูกจิตส้านึก ค่านิยม 
อุดมการณ์การปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติ                       
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
 ผลการด าเนินงาน 

- เชิงปริมาณ 
1) ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย์ สร้างจิตส้านึก ค่านิยม อุดมการณ์ การปกป้องและเทิดทูนสถาบัน  พระมหากษัตริย์ 
บรรลุตัวชี วัดที่ 3 

2) ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิสัยทัศน์ แนวคิด เพ่ือพัฒนา   
ให้เป็นข้าราชการของแผ่นดินที่สมบูรณ์ทั งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ คุณธรรม มีจริยธรรม และ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร ในการด้าเนินชีวิตตามหน้าที่ข้าราชการที่ดี บรรลุตัวชี วัดที ่(4) 

- เชิงคุณภาพ 
1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์

ไหว้พระทุกวันจันทร์ เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมกล่าว
ปฏิญญาเขตสุจริต  

2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แสดงถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ สร้างจิตส้านึก ค่านิยม อุดมการณ์ การปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์                  

งบประมาณด าเนินงาน 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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ภาพกิจกรรม 
 

 
 

 
 

2. โครงการป้องกัน ปราบปรามและบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดอย่างบูรณาการ 
หลั กสู ตรการศึ กษาขั น พื นฐาน  พ .ศ .  2551  ก้ าหนดให้ ผู้ เ รี ยน ได้ เ รี ยนรู้ กิ จกรรม พัฒนา                                    

ผู้เรียนไว้ 3 กิจกรรม คือกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมบ้าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และกิจกรรมตามความถนัด                  
การพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีคุณภาพการศึกษาด้วยวิธีการของลูกเสือ จะช่ วยให้เยาวชน มีคุณสมบัติ
ตามที่สังคมต้องการ เช่น มีลักษณะของผู้น้าที่ดี มีวินัยเป็นผู้มีประชาธิปไตย  มีคุณธรรม จริยธรรม  มีบุคลิกภาพ
และลักษณะนิสัย ที่เหมาะสมกับความต้องการของสังคมกระบวนการและวิธีการของลูกเสือที่เด็กได้รับเป็น
กระบวนการทางธรรมชาติ ที่สอดคล้องกับหลักการศึกษาและตรงกับความต้องการของเด็ก คือ การเรียนปนเล่น 
การศึกษาด้วยการกระท้า และการศึกษาเพ่ือจัดประสบการณ์ซึ่งเป็นคุณลักษณะพิเศษ โดยเฉพาะการส่งเสริม
ทักษะชีวิตของนักเรียนให้มีคุณลักษะที่พึงประสงค์ รู้จักหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีความตระหนักรู้ เห็นคุณค่า               
ของตนเองและผู้ อ่ืน ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข และห่างไกลยาเสพติดโดยใช้กระบวนการลูกเสือ              
มีจิตอาสาในการสร้าง/พัฒนา/ดูแลหมู่บ้าน/ชุมชนให้สงบสุขจากปัญหายาเสพติด โดยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติด และสนับสนุนให้ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดขับเคลื่อนกิจกรรมเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติด เช่น ปฏิบัติหน้าที่เป็น “สายตรวจ” ภายในโรงเรียนตรวจตราตระเวนเฝ้าระวัง พื นที่เสี่ยง                
และรอบสถานศึกษา สอดส่องดูแลพฤติกรรมเสี่ยงของเพ่ือนนักเรียน แจ้งข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด                 
ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ร่วมจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ และเพ่ือเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล และส้านักงาน ป.ป.ส 
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 ผลการด าเนินงาน 
- เชิงปริมาณ 

1) ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการป้องกันช่วยเหลือผู้ อ่ืน             
ให้ห่างไกลจากยาเสพติดด้วยกระบวนการลูกเสือ ในการช่วยเฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแลพื นที่เสี่ยง บรรลุตัวชี วัดที ่1 

2) ร้อนละ 100 ของนักเรียนมีภูมิคุ้มกัน มีความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา มีวินัยเชิงบวก และมีทักษะชีวิตในการอยู่รอดในสังคมอย่างปกติสุข บรรลุตัวชี วัดที ่4 

- เชิงคุณภาพ 
1) นักเรียนในสังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มีความรู้                 

ความเข้าใจ และมีทักษะในการป้องกัน ช่วยเหลือผู้ อ่ืนให้ห่างไกลจากยาเสพติดด้วยกระบวนการลูกเสือ                       
ในการช่วยเฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแลพื นที่เสี่ยง ช่วยตัวเอง สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน และท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

2) นักเรียนส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มีความเข้มแข็ง           
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รู้จักบ้าเพ็ญเพ่ือสาธารณประโยชน์ และส่งเสริมจารีตประเพณีวัฒนธรรม 
และความม่ันคงของประเทศชาติ 
 งบประมาณด าเนินงาน 

ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีจาก สพฐ. โดยตรง จ้านวน 320,0000 บาท 
ภาพกิจกรรม 
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รายงานผลการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

3. โครงการการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ได้ส่งผลกระทบ              

ต่อประเทศไทยอย่างรุนแรง และต่อเนื่อง ได้ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม จนก่อให้เกิดความปกติใหม่    
ซ่ึงเป็นปัจจัยเร่งส้าคัญท้าให้ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติจึงได้รับการพิจารณา
ทบทวนให้มีความสอดคล้องกับ สถานการณ์ เงื่อนไข และบริบทการพัฒนาใหม่ของประเทศ โดยยังคง 
“เป้าหมาย” ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ไว้เช่นเดิม แต่มีการทบทวน และปรับเปลี่ยน 
“แนวทาง/วิธีการ” และ “เครื่องมือ” ในรูปแบบของ “แผนแม่บทเฉพาะกิจ  ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                   
อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564 - 2565” ซึ่งเป็นการระบุแนวทางการพัฒนาจากแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องมุ่งเน้น ให้ความส้าคัญเป็นพิเศษประเด็นการพัฒนาเพ่ิมเติมที่ จ้าเป็นต้องเร่ง
ด้าเนินการ ประกอบกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพ่ือใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวส้าหรับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศได้น้าไปประกอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษา ตามยุทธศาสตร์             
การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ  และมีความพร้อม       
สามารถรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบ รู้จักวิธีการป้องกันและแก้ไขมีมาตรการและแนวทางการป้องกันตลอดจน              
การจัดการสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาและการเรียนการสอนให้มีความปลอดภัย 
 ผลการด าเนินงาน 

- เชิงปริมาณ 
1) ร้อยละ 100 ของเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา เขต 3 ได้มีการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)                            
บรรลุตัวชี วัดที่ 1 

2) ร้อยละ 100 ของครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส้านักงานเขตพื นที่ การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้ด้าเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัส                           
โคโรนา 2019 (COVID - 19) บรรลุตัวชี วัดที ่2 

- เชิงคุณภาพ 
1) โรงเรียนในสังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จ้านวน 182 

โรงเรียน ได้ก้าหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)                            
และเด็กนักเรียนมีความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID - 19)  

2) ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้ก้าหนดมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ซึ่งครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ด้าเนินการ
ตามมาตรการ และมีความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID - 19) 

งบประมาณด าเนินงาน 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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รายงานผลการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ภาพกิจกรรม 
 

 

  
4. โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน บูรณาการ

ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นฐาน นโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด ด้าเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือจากครูประจ้าชั น ครูที่ปรึกษา
อย่างทั่วถึง โดยมีผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการด้าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ซึ่งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการด้าเนินงานดูแลและช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีขั นตอน    
พร้อมด้วยวิธีการและเครื่องมือการท้างานที่ชัดเจน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากร           
หลักในการด้าเนินการ ในกระบวนการด้าเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนั น ครูที่ปรึกษาจะต้องรู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคล วิเคราะห์ข้อมูลทั งหมด ที่ได้จากการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล แล้วน้าผลที่ได้มาจ้าแนกตามเกณฑ์
การคัดกรอง แยกเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา ด้วยกิจกรรมสภานักเรียน เพ่ือนที่ปรึกษา YC                 
โดยเน้นกระบวนการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้มีความพร้อมในด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักประชาธิปไตย              
มีความพอเพียงและไม่ข้องแวะกับอบายมุข 
 ผลการด าเนินงาน 

- เชิงปริมาณ 
1) ร้อยละ 80 ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา เขต 3 ได้รับการดูแลช่วยเหลือผ่านกิจกรรมคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน อย่างรอบด้าน                 
และเป็นระบบ บรรลุตัวชี วัดที่ 1 

2) ร้อยละ 80 ของโรงเรียนในสังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา            
เขต 3 มีเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหา คุ้มครองนักเรียนในสถานศึกษาอย่างบูรณาการ  ครอบคลุม               
ทุกพื นที ่บรรลุตัวชี วัดที ่2 
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รายงานผลการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

- เชิงคุณภาพ 
1) นักเรียนในโรงเรียนสังกัด มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา    

ขั นพื นฐาน มีภูมิคุ้มกัน ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ          
2) โรงเรียนในสังกัด มีต้นแบบสภานักเรียน มีกลไกการท้างานที่เข้มแข็ง สามารถป้องกัน                  

และแก้ไข พิชิตปัญหาอย่างบูรณาการ และมีการวางระบบการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 งบประมาณด าเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้านวน 70,000 บาท 
 ภาพกิจกรรม 
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รายงานผลการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

5. โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา 

ด้วยรัฐบาลมียุทธศาสตร์พัฒนาประเทศว่าด้วยการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ตามแนวทางศาสตร์พระราชา 
อีกทั ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานชื่อโครงการแก่ส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั นพื นฐานว่าอารยเกษตร  สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชด้าริ เศรษฐกิจพอเพียง                                 
ด้วย “โคก หนอง นา แห่งน ้าใจและความหวัง” และส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ได้ก้าหนด                      
ให้โครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
แห่งสหประชาชาติ (SDGs) เป็นพันธกิจส้าคัญ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 และเป็นนโยบายด้านคุณภาพ 
การส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ้าเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21                    
อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรัก ในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย                     
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 ผลการด าเนินงาน 

- เชิงปริมาณ 
1) ร้อยละ 80 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จ้าเป็นในศตวรรษที่ 21                  

บรรลุตัวชี วัดที ่4 
2) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดที่ขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา ภายในปี พ.ศ. 2565 บรรลุตัวชี วัดที ่5 

- เชิงคุณภาพ 
1) เด็กนักเรียนในโรงเรียนที่ขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงด้านการศึกษา ได้เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  
2) สถานศึกษาในสังกัดที่ขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงด้านการศึกษาผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  
 งบประมาณด าเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้านวน 50,000 บาท 
 ภาพกิจกรรม 
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รายงานผลการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 

เป้าประสงค์ 
1. เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน 
2. ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
4. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับการช่วยเหลือ       

ให้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
5. เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. ร้อยละ 70 อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
2. ร้อยละ 50 ของผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษา และพัฒนาสมรรถภาพ

หรือบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสม ตามความจ าเป็น 
3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน 
4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
5. ร้อยละ 100 ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้อง                

กับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็น  ตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้ง                            
ของสถานศึกษา และความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ 

6. ร้อยละ 100 ของผู้ เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิ ทัล (Digital Device)             
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 

7. สถานศึกษา 182 แห่งได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภทขนาดและพ้ืนที ่
8. สถานศึกษา 182 โรงเรียนน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9. สถานศึกษา 182 โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว                           

ที่มีประสิทธิภาพ 
10. สถานศึกษา 182 โรงเรียนที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการวางแผน               

จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการรับนักเรียน ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕      

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน  ได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับ                     
การรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕  มุ่งให้จัดการศึกษาอย่างทั่วถึง เพ่ือให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้ารับการศึกษา            
ที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการรับนักเรียนที่ เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล                 
โดยยึดหลักด าเนินการแบบมีส่วนร่วมสร้างโอกาสที่เป็นธรรม บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และสื่อสาร                    
สร้างการรับรู้อย่างมีประสิทธิผล เด็กทุกคนได้รับการศึกษา ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ                  
อย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ประชากรในวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกนั 
และส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เต็มศักยภาพ และสอดคล้องกับนโยบายการรับนักเรียนของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

กลยุทธ์ที ่2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
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รายงานผลการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลการด าเนินงาน 
- เชิงปรมิาณ 

ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษา/ครู ในสังกัด มีความเข้าใจ สามารถด าเนินการเกี่ยวกับ    
การรับนักเรียน และการติดตามประชากรวัยเรียน ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการโรงเรียนและเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา  
ติดตามนักเรียนที่จบการศึกษาทุกชั้นปีให้ได้รับการศึกษาชั้นสูงขึ้นอย่างทั่วถึง บรรลุตัวชี้วัดที่ 1, 4, 7, 9 และ 10 

- เชิงคุณภาพ 
1) ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนได้เข้าเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ               

และข้ันพื้นฐานอย่างเท่าเทียม และมีคุณภาพอย่างทั่วถึง  
2) ผู้เรียนเข้าเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับและขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียม และมีคุณภาพ               

ครูปฐมวัยที่สอนชั้นอนุบาล 3 มีความเข้าใจในการประเมินพัฒนาการ เพ่ือจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
งบประมาณด าเนินงาน 

ได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีจาก สพฐ. โดยตรง จ านวน 11,000 บาท 
 ภาพกิจกรรม 

 
 

2. โครงการพาน้องกลับมาเรียน 
กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายน าเด็กท่ีขาดโอกาส จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ที่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนของสังคม รวมถึงการจัดการศึกษา ซึ่ง
ท าให้การจัดการเรียนการสอนเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งพบว่า มีนักเรียนตกหล่น ออกกลางคัน หรือหลุดออก                 
จากระบบมากขึ้น ท าให้เด็กที่ขาดโอกาส ไม่มีความพร้อม และอาจท าให้เด็กเหล่านี้ ต้องเผชิญกับปัญหา                     
การใช้แรงงาน ถูกล่อลวง ยาเสพติด การค้ามนุษย์ ตลอดจนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายต่าง ๆ ซึ่งท าให้เสียโอกาส
ในการพัฒนาตนเอง การมีคุณภาพชีวิตที่ดี การมีงานที่ดี โดยเปิดตัวโครงการ ส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค               
และความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” และการแถลงนโยบายให้สาธารณชนได้รับทราบ                      
ถึงแนวทางการช่วยเหลือนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้แนวคิด “จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ในวันที่ 5 
มกราคม 2565 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 

ผลการด าเนินงาน 
- เชิงปริมาณ 

1) จ านวนผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา            
เขต 3 ที่ตกหล่น/ออกกลางคัน จ านวน 52 โรงเรียน รวม 71 คน บรรลุตัวชี้วัดที่ 4, 7, 9 และ 10 
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รายงานผลการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

- เชิงคุณภาพ 
1) นักเรียนจ านวนผู้ เรียนที่ตกหล่น 71 คน ติดตามพบตัว  71 คน คิดเป็นร้อยละ 100                      

จ านวนผู้เรียนกลับเข้ามาเรียน 50 คน แยกเป็น ในระบบ 48 คน และส่งต่อการศึกษานอกโรงเรียน 2 คน  
2) นักเรียนอายุพ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ไม่ประสงค์เรียนต่อ 15 คน ด าเนินการ ดังนี้ 

- แนะแนวการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องทุนเรียนฟรี/การศึกษาต่อการศึกษานอกโรงเรียน หรือ
หลักสูตรระยะสั้น 

- ส่งเสริมทักษะอาชีพตามความถนัด ประสานศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 
- พัฒนาทักษะอาชีพให้กับนักเรียน ให้หารายได้เลี้ยงชีพโดยเน้นเศรษฐกิจชุมชน และพ้ืนฐาน

ตามวิถีครอบครัว 
3) นักเรียนพิการ 3 คน 

- แนะน าให้ผู้ปกครองน าบุตรหลานไปเข้าเรียนที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
- ได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการได้รับเบี้ยผู้พิการ 
- ประสานส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดให้ความช่วยเหลือ และ

น าเข้าข้อมูลในระบบของหน่วยงาน 
- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ เช่น สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า

หมู่บ้านให้ความช่วยเหลือ 
4) ปัญหาสภาพครอบครัว 3 คน สภาพครอบครัวอยู่ในภาวะพ่ึงพิง มีผู้สูงอายุ บิดา/มารดา                  

หย่าร้าง มีฐานะยากจน และอยู่ในกลุ่มเสี่ยงของยาเสพติดด าเนินการ ดังนี้ 
- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคีเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงานพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด การศึกษานอกโรงเรียนเพ่ือระดมทรัพยากรในการให้ความช่วยเหลือและ
ฝึกทักษะอาชีพตามความสามารถของผู้ปกครอง 

- ส ารวจและจัดกลุ่มนักเรียนที่มีความเสี่ยง ตามความส าคัญของปัญหา  จัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับนักเรียน 
- ให้ค าปรึกษา แนะน าด้านการเรียนและการศึกษาต่อ 

งบประมาณด าเนินงาน 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 ภาพกิจกรรม 
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รายงานผลการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
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3. โครงการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็ง 
นักเรียนในสังคมปัจจุบันนั้นมีการด าเนินชีวิตที่ยึดติดกับกระแสความนิยมของสังคมในหลาย  ๆ                     

เรื่องรวมทั้งการตัดสินใจในการเลือกสายการเรียน โดยไม่ได้ค านึงถึงความสามารถ ความถนัด และความชอบ       
ที่แท้จริง การศึกษาข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสายการเรียนที่ตนเลือก ทั้งเนื้อหาสาระการเรียนสายอาชีพ
หลังส าเร็จการศึกษา ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการศึกษาในสายวิชานั้น ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลัง 
เมื่อนักเรียนเลือกสายการเรียนที่ไม่สอดคล้องกับความสามารถของตนเอง ทั้งไม่สามารถศึกษาได้จนจบหลักสูตร หรือไม่
สามารถน าประสบการณ์การเรียนรู้มาประกอบอาชีพ อันจะน าไปสู่ความล้มเหลวในการศึกษาประกอบกับบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดิน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ได้มีโครงการเพ่ิมทักษะด้านอาชีพ               
แก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลั งจากจบการศึกษาภาคบังคับ วัตถุประสงค์เ พ่ือร่วมกัน                 
พัฒนานักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ และเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็ง นักเรียน       
เลือกตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคต ของตนเองได้อย่างถูกต้อง และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ผลการด าเนินงาน 
- เชิงปริมาณ 

1) ร้อยละ 80 ของโรงเรียนขยายโอกาส จ านวน 63 โรงเรียน ทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมแนะแนว                   
เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ บรรลุตัวชี้วัดที่ 9 

2) ร้อยละ 80 ของครูที่รับผิดชอบงานแนะแนวมีความรู้ความเข้าใจ ในการจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ
บรรลุตัวชี้วัดที่ (9) 

3) ร้อยละ 80 นักเรียนมีความตระหนักในอาชีพสามารถเลือกอาชีพและศึกษาต่อตามความถนัด
และความต้องการและความสนใจ บรรลุตัวชี้วัดที่ 10 

- เชิงคุณภาพ 
1) ครูแนะแนวในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 63 โรงเรียน จ านวน 63 คน เพ่ือจัดกิจกรรม

แนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดี    
ต่อการเรียนรู้ 

2) ครูที่รับผิดชอบงานแนะแนวมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพผู้เรียน                  
มีทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 

3) นักเรียนมีความตระหนักในอาชีพสามารถเลือกอาชีพและศึกษาต่อตามความถนัด                         
ความต้องการและความสนใจ 

งบประมาณด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 59,930 บาท 

ภาพกิจกรรม
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รายงานผลการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
4. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานทางการศึกษา  และเสริมสร้างศักยภาพ                      

ด้านเทคโนโลยี และการสื่อสาร 
การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า                             

ทางการศึกษา ตามนโยบายข้อที่ 4 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และข้อ 5 เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ โดยได้ก าหนดพันธกิจ ข้อ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริม                          
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงาน                 
เชิงบูรณาการเป็นส านักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital 
Technology มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยี Big Data             
เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ สามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
ต่อไป ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศพ้ืนฐานทางการศึกษา โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
2564 ขึ้น เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน                
ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอื่น ๆ ที่มีประสิทธิภาพ ส าหรับการวางแผนการพัฒนา 

ผลการด าเนินงาน 
- เชิงปริมาณ 

1) ร้อยละ 100 ของครูผู้ รับผิดชอบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด                         
บรรลุตัวชี้วัดที่ 6 

2) ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 93 โรงเรียนเข้าร่วมประชุม                 
เชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  (DLTV) ส าหรับผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) บรรลุตัวชี้วัดที่ 8 

3) ร้อยละ 100 ของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านทักษะ
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตัวชี้วัดที่ 10 



 
 

 
42 

รายงานผลการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

- เชิงคุณภาพ 
1) สพป.นครราชสีมา เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัดมีฐานข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง

ครบถ้วน สามารถน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) สพป.นครราชสีมา เขต 3 สามารถขับเคลื่อนจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ส าหรับ

ผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
3) บุคลากรมีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

งบประมาณด าเนินงาน 
1) ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 51,450 บาท 
2) ได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีจาก สพฐ. โดยตรง จ านวน 62,700 บาท 

ภาพกิจกรรม 
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รายงานผลการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 เป้าประสงค์  
1. ผู้ เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น            

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่            
อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 

2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสอดคล้อง      
กับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

3. ผู้บริหาร ครู  และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  ทันต่อการเปลี่ยนแปลง                 
ของเทคโนโลยี มีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ มี ความพร้อมทั้ง                    
ด้านวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 

4. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
3. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 41.33 ของคะแนนเฉลี่ย          

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
4. ร้อยละ 70 ของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนา                    

และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
5. ร้อยละ 70 ของสถานศึกษาที่สอน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการเตรียมความพร้อม (ด้านการอ่าน 

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA  
6. ร้อยละ 10 ของสถานศึกษาท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา 
7. ร้อยละ 10 ของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 
8. ร้อยละ 100 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะ ที่จ าเป็น ด้านการรู้เรื่องการอ่าน 

(Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 
 

โครงการ/กิจกรรม 
1. โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนและส่งเสริมความเข้มแข็งการจัดการศึกษาปฐมวัย 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินโครงการส่งเสริมการท าวิจัยเชิง พ้ืนที่                         
เพ่ือการจัดท านโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานวิจัย
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน เพ่ือให้ได้องค์ความรู้  และพัฒนาความรู้
ความสามารถในด้านการวิจัย ส่งเสริมการน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนางาน โดยเฉพาะด้านการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้การแก้ปัญหาการปฏิบัติงานในระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                           
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ให้ความส าคัญในการส่งเสริมการท าวิจัย                     
และน าผลการวิจัยไปใช้ในการบริหารวิชาการอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมภารกิจที่ส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง                     
ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

กลยุทธ์ที ่3 ยกระดบัคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
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รายงานผลการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ผลการด าเนินงาน 
- เชิงปริมาณ 

1) ร้อยละ 80 ของนักเรียนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนา
ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 บรรลุตัวชี้วัดที่ 1 และ 2 

2) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา                  
เขต 3 ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ให้สอดคล้อง                
กับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บรรลุตัวชี้วัดที่ 6 

- เชิงคุณภาพ 
1) โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มีส่วนร่วม                    

ในการพัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
2) ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางพหุปัญญา ใช้กระบวนการวิจัย

เป็นฐาน ตอบสนองต่อความจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และมีความพึงพอใจในการด าเนินงานอยู่ในระดับมากข้ึนไป 
งบประมาณด าเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน 43,800 บาท 
ภาพกิจกรรม 
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รายงานผลการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
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2. โครงการส่งเสริม สนับสนุนการวัดและประเมินผล เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  ได้ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุน                   

ให้สถานศึกษาในสังกัดมีข้อมูลพ้ืนฐานของนักเรียนรายบุคคลในโรงเรียนเพ่ือใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน                   
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและยกระดับผลการประเมินในระดับชาติ                     
(O-NET)  จึงได้จัดท าเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใน 4 กลุ่มสาระ                     
การเรียนรู้คือ ภาษาไทย  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)                   
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้จะวัดในตัวชี้วั ดที่ส าคัญและเป็นตัวชี้วัดเดียวกันที่ใช้ในการวัดข้อสอบ O-NET                  
จะเน้นการคิดขั้นสูง และรูปแบบข้อสอบจะเป็นไปตามแนวข้อสอบ O-NET และรูปแบบข้อสอบ PISA                     
เพ่ือให้โรงเรียนมีข้อมูลส าหรับน าไปก ากับติดตามเร่งแก้ไขปรับปรุงต่อไปและเพ่ือให้โรงเรียนได้เกิดความตระหนัก
และเห็นความส าคัญของการสอบมากขึ้น โรงเรียนมีข้อมูลจุดด้อยและข้อบกพร่องน าไปใช้วางแผนพัฒนาต่อไป 
ครูผู้สอนได้เห็นข้อสอบที่เน้นสมรรถนะการคิดขั้นสูงที่คล้ายกับข้อสอบ PISA มากยิ่งขึ้น  

ผลการด าเนินงาน 
- เชิงปริมาณ 

1) ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามีความรู้  ความเข้าใจ                      
มีการขับเคลื่อน และสามารถจัดการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ  ( PISA)  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                           
บรรลุตัวชี้วัดที่ 1, 5 และ 8 

2) ร้อยละ 80 ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้ด้านการอ่าน ความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ ความฉลาดรู้วิทยาศาสตร์ 
เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการประเมิน PISA บรรลุตัวชี้วัดที่ 1, 5 และ 8 

3) ร้อยละ 80 ของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้พัฒนาความรู้ วิเคราะห์ข้อสอบ จัดท าข้อสอบ                
เพ่ือเป็นคลังเครื่องมือมาตรฐานและเตรียมพร้อมในการจัดสอบตามกรอบโครงสร้างการทดสอบการศึกษา                  
ขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ (O-NET) บรรลุตัวชี้วัดที่ 1 และ 3 

- เชิงคุณภาพ 
1) โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจและความสามารถ 

มีการขับเคลื่อนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) นักเรียนมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ท าข้อสอบ PISA ออนไลน์ตามสมรรถนะความฉลาดรู้

ด้านการอ่าน ความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ ความฉลาดรู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือเตรียมรองรับการประเมิน PISA  เต็มศักยภาพ 
3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้พัฒนาครู และมีเครื่องมือเพ่ือ

ประเมินผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดสอบตามโครงสร้างโครงสร้างการทดสอบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ (O-NET) 

งบประมาณด าเนินงาน 
1) ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 40,650 บาท 
2) ได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีจาก สพฐ. โดยตรง จ านวน 409,620 บาท 

 
 
 
 
 



 
 

 
46 

รายงานผลการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

ภาพกิจกรรม 

 

 
 

3. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
กระทรวงศึกษาธิการโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ด าเนินการทบทวนหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 โดยน าข้อมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ             
ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 มาใช้เป็นกรอบ และทิศทาง               
ในการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมชัดเจนยิ่งขึ้น ในระยะสั้นได้ปรับปรุงหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยปรับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้ก าหนด                       
สาระออกเป็น 4 สาระ ได้แก่ สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ สาระที่ 3 
วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ และสาระที่ 4 เทคโนโลยี โดยหลักสูตรดังกล่าวมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ
และเป็นรากฐานส าคัญที่จะช่วยให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์  คิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบ สามารถวิเคราะห์
ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม                 
ในการบูรณาการกับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับทักษะ               
ที่จ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

ผลการด าเนินงาน 
- เชิงปริมาณ 

1) ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนมีความรู้  ความเข้าใจ เทคนิคและทักษะด้านกระบวนการ                       
ทางวิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ละเทคโนโลยี บรรลุตัวชี้วัดที่ 1 
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รายงานผลการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

2) ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ                        
เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหา สถานการณ์ปัญหาในชีวิตจริง (Project  based learning) โดยสามารถคิดวิเคราะห์วิจารณ์
ในการแก้ปัญหา บรรลุตัวชี้วัดที่ 1 และ 5 

3) ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจในการคิดค้นผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ 
ภายใต้ สะเต็มศึกษา ( STEM  Education ) น าไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมใหม ่ๆ  ที่เป็นประโยชน์ บรรลุตัวชี้วัดที่ 1 และ 8 

4) ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีความพร้อมประสบการณ์ ทักษะด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ในการเรียนรู้ ลงมือท าด้วยตนเอง มีทักษะการสังเกต รู้จักตั้งค าถามและหาค าตอบด้วยตนเอง มีเจตคติที่ดี                
ต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรลุตัวชี้วัดที่ 1 และ 8 

- เชิงคุณภาพ 
1) ครูผู้ สอนวิทยาศาสตร์ ในระดับชั้ นประถมศึกษาปีที่  1-3 จ านวน 60 คน มีความรู้                              

ความเข้าใจ เทคนิคและทักษะด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมประสบการณ์
ด้านวิทยาศาสตร์ละเทคโนโลยี 

2) ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการจัดการเรียนรู้
เชิงบูรณาการเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหา สถานการณ์ปัญหาในชีวิตจริง (Project  based learning) โดยสามารถคิด
วิเคราะห์วิจารณ์ในการแก้ปัญหา 

3) ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจในการคิดค้นผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ภายใต้ สะเต็มศึกษา  
(STEM Education) น าไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ 

4) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 มีความพร้อมประสบการณ์ ทักษะด้านกระบวนการ     
ทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนรู้ ลงมือท าด้วยตนเอง มีทักษะการสังเกต รู้จักตั้งค าถามและหาค าตอบด้วยตนเอง                
มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

งบประมาณด าเนินงาน 
1) ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 40,650 บาท 
2) ได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีจาก สพฐ. โดยตรง จ านวน 91,960 บาท 

ภาพกิจกรรม 
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4. โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนและส่งเสริมความเข้มแข็งการจัดการศึกษาปฐมวัย 
การพัฒนาทักษะความสามารถที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่  21 โดยเฉพาะด้านการคิดวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การท างานร่วมกับผู้ อ่ืน จัดให้                
มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้านส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย                  
โดยให้ความส าคัญกับการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองของเด็กปฐมวัย เพ่ือเตรียมความพร้อม
ให้เด็กได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างเต็มศักยภาพ เจริญเติบโตอย่าง
สมบูรณ์และมีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง  ๆ โดยพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม เพ่ือเตรียม               
ความพร้อมเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพเป็นไปตามกรอบมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 

ผลการด าเนินงาน 
- เชิงปริมาณ 

1) ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนมีความรู้  ความเข้าใจ เทคนิคและทักษะด้านกระบวนการ                             
ทางวิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรลุตัวชี้วัดที่ 1  

2) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา             
เ ขต  3  มี ความ เข้ มแข็ ง ในการจั ดกิ จ กรรมตามโครงการบ้ านนั กวิ ทย าศาสตร์ น้ อยประ เทศ ไทย                               
และเตรียมการขอประเมินรับตราพระราชทานฯ บรรลุตัวชี้วัดที่ 1 และ 2 

- เชิงคุณภาพ 
1) นักเรียนปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 

ได้รับการพัฒนาและยกระดับการจัดการศึกษาปฐมวัยสู่มาตรฐานคุณภาพ และสอดคล้องตามแนวทางปฏิรูป
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รายงานผลการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

การศึกษา ตามหลักการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้ของสมอง (BBL) สู่การพัฒนาทักษะการคิดเพ่ือชีวิตที่ส าเร็จ (EF) 
ตามแนวคิด High Scope เพ่ือพัฒนาเด็กตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

2) ครูปฐมวัยที่สอนชั้นอนุบาล 3 มีความเข้าใจในการประเมินพัฒนาการ เพ่ือจบหลักสูตร 
การศึกษาปฐมวัย 

งบประมาณด าเนินงาน 
1) ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 62,350 บาท 
2) ได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีจาก สพฐ. โดยตรง จ านวน 43,000 บาท 

ภาพกิจกรรม 

 

 
5. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสตูรฐานสมรรถนะ 

สถานการณ์ของโลกในศตวรรษที่ 21 วิทยาการต่าง ๆ มีความเจริญก้าวหน้า  และเปลี่ยนแปลง                    
อย่างรวดเร็ว การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของไทย ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นดังกล่าว 
จึงได้พัฒนาหลักสูตรเพ่ือสร้างมาตรฐานการศึกษาไทย ยกระดับคุณภาพของนักเรียนให้ทัดเทียมนานาชาติ                    
ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ประกอบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้แถลง 12 นโยบาย                    
ด้านการจัดการศึกษา และ 7 วาระเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเน้นย้ าการปรับปรุง
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย สู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลก                 
ในศตวรรษที่ 21 เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย ครอบคลุมการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึง                  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษาประเมินผลผู้เรียน เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับโรงเรียนในสังกัด ส านักงาน                  
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
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รายงานผลการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลการด าเนินงาน 
- เชิงปริมาณ 

1) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดมีความเข้าใจและเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานหลักสูตรฐานสมรรถนะ บรรลุตัวชี้วัดที่ 1 

2) ร้อยละ100 ของสถานศึกษาในสังกัดน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ ให้ เกิดประสิทธิภาพ                      
บรรลุตัวชี้วัดที่ 1 

3) ร้อยละ100 ของสถานศึกษาในสั งกัดจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับตามความจ าเป็น                                
และความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม บรรลุตัวชี้วัดที่ 2 

- เชิงคุณภาพ 
1) สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3                              

มีความเข้าใจและเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหลักสูตรฐานสมรรถนะครูปฐมวัย                         
ที่สอนชั้นอนุบาล 3 มีความเข้าใจในการประเมินพัฒนาการ เพ่ือจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

2) สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 น าหลักสูตร
ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ 

3) สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3                        
จัดการเรียนรู้สอดคล้องกับตามความจ าเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 

งบประมาณด าเนินงาน 
1) ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 62,350 บาท 
2) ได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีจาก สพฐ. โดยตรงและหน่วยงานอื่น จ านวน 43,000 บาท 

ภาพกิจกรรม 
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รายงานผลการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

6. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้นักเรียน             

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออกเขียนได้ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป  อ่านคล่อง เขียนคล่อง               
โดยปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน             
ก าหนดเป็นกลยุทธ์ในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านการเขียนเพ่ือการสื่อสาร (อ่านเข้าใจ) เพ่ือแก้ปัญหา
นักเรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขียนเป็นรายบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา          
จัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนักเรียนในสังกัด ได้รับการพัฒนา
ทักษะทางภาษาไทย สามารถอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง มีสมรรถนะการอ่านขั้นสูง และใช้ภาษาไทย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมตามระดับชั้น  

ผลการด าเนินงาน 
- เชิงปริมาณ 

1) ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของโรงเรียนในสังกัดได้รับการส่งเสริม
การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ เพ่ือตระหนักในการแก้ปัญหาและพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทย                       
ที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 บรรลุตัวชี้วัดที่ 1 

2) ร้อยละ100 ของสถานศึกษาในสังกัดมี  Best Practice ด้านการแก้ปัญหา และพัฒนา                        
การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย บรรลุตัวชี้วัดที่ 6 

3) ร้อยละ100 ของโรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาด้านการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตัวชี้วัดที่ 7 

- เชิงคุณภาพ 
1) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของโรงเรียนในสังกัดได้รับการส่งเสริมการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ               
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน       
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 น าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ 

2) สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3                       
มี Best Practice ด้านการแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                     
อย่างน้อยโรงเรียนละ 1 เรื่อง 

3) สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3                          
ได้รับการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเพ่ือแก้ปัญหา และพัฒนาด้านการอ่าน การเขียน
ภาษาไทยของนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

งบประมาณด าเนินงาน 
1) ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 71,850 บาท 
2) ได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีจาก สพฐ. โดยตรง จ านวน 5,000 บาท 
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รายงานผลการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

ภาพกิจกรรม 

 

 
 

7. โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาก าหนดให้มีการพัฒนาเด็ก 

ตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัย  ทุกด้านโดยการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์                           
ที่หลากหลายมีเป้าหมายให้ผู้ เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จ าเป็น                  
ของโลกอนาคต สามารถคิดแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสารและท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                    
มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ                                  
และจิตสาธารณะ ทิศทางการพัฒนาการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 

ผลการด าเนินงาน 
- เชิงปริมาณ 

1) ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนได้รับการพัฒนา ความสามารถและเทคนิควิธีการในการจัดการเรียนรู้ 
บรรลุตัวชี้วัดที่ 2 

2) ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้  
บรรลุตัวชี้วัดที่ 2 

3) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตร บรรลุตัวชี้วัดที่ 1 
4) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 บรรลุตัวชี้วัดที่ 1 
- เชิงคุณภาพ 

1) ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาความสามารถและเทคนิควิธีการในการจัดการเรียนรู้ 
2) ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ 
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รายงานผลการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

3) ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตร 
4) ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 

งบประมาณด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 215,000 บาท 

ภาพกิจกรรม 

 
 

8. โครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  (School of learning Community)                
เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ 

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนา              
ที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัยมีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม และผู้อ่ืน 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็น
ในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้                  
และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ 
เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

ผลการด าเนินงาน 
- เชิงปริมาณ 

1) ครูร้อยละ 100 ได้รับความรู้  ค าแนะน าช่วยเหลือ เพ่ือด าเนินกิจกรรม PLAN DO SEE                  
บรรลุตัวชี้วัดที่ 1 

2) ครูร้อยละ 100 ได้รับการนิเทศติดตาม จาก AREA TEAM ระดับเขตพ้ืนที ่บรรลุตัวชี้วัดที่ 1 
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รายงานผลการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

- เชิงคุณภาพ 
1) ครูสามารถใช้กระบวนการ PLC ในกิจกรรม PLAN DO SEE ได้  
2) ผู้บริหารและครูสามารถจัดกิจกรรม OPEN CLASS, OPEN HOUSE เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดี                
ต่อการเรียนรู้ 

งบประมาณด าเนินงาน 
ได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีจาก สพฐ. โดยตรง จ านวน 124,500 บาท 

ภาพกิจกรรม 

 
 

9. โครงการการนิเทศก ากับติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ และการคัดเลือกผลงานดีเด่น
ด้าน Coding “CODING Achievement Awards” ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศใช้มาตรฐานหลักสูตรการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
โดยเพ่ิมเติมสาระที่ 4 เทคโนโลยี ซึ่งมีวิชาวิทยาการค านวณ (Computing Science) ที่ประกอบด้วยองค์ความรู้
หลัก 3 ด้าน ได้แก่ 1) วิทยาการคอมพิวเตอร์ เช่น การแก้ปัญหา Coding การใช้ตรรกะ 2) การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหา 3) การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยและรู้ เท่าทัน ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)                 
ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ และ Coding โดยมีการจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้                    
ความเข้าใจในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดการเรียนรู้ให้ครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี 
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รายงานผลการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ผลการด าเนินงาน 
- เชิงปริมาณ 

1) ร้อยละ 80 ครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3                      
ได้รับการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนวิทยาการค านวณ บรรลุตัวชี้วัดที่ 1, 5 และ 8 

2) ร้อยละ 80 ครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มีความรู้
ความเข้าใจ มีทักษะ กระบวนการคิด การแก้ปัญหา และความสามารถด้านวิทยาการค านวณ และการออกแบบ
เทคโนโลยี ตามนโยบายส่งเสริมให้เด็กไทยยุคใหม่เก่งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ 
โปรแกรมเมอร์ และภาษาคอมพิวเตอร์ หรือ Coding ได้อย่างมีคุณภาพ บรรลุตัวชี้วัดที่ 1, 5 และ 8 

3) ร้อยละ 70 ของสถานศึกษาในสังกัดที่สอน ได้รับการเตรียมความพร้อม ด้านการอ่าน 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในการประเมินระดับนานาชาติ บรรลุตัวชี้วัดที่ 1 และ 5 

- เชิงคุณภาพ 
1) ครู ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้รับการฝึกอบรม     

ให้มีความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามนโยบายส่งเสริมให้เด็กไทยยุคใหม่                 
เก่งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ และภาษาคอมพิวเตอร์ หรือ Coding ได้อย่าง
มีคุณภาพ 

2) โรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3                                
ได้รับการนิเทศติดตามและให้ค าปรึกษา เพ่ือจัดการเรียนรู้ตามนโยบายส่งเสริมให้เด็กไทยยุคใหม่เก่งวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ และภาษาคอมพิวเตอร์ หรือ Coding ได้อย่างมีคุณภาพ 

3) นักเรียนในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3                       
มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ กระบวนการคิด การแก้ปัญหา และความสามารถด้านวิทยาการค านวณ                              
และการออกแบบเทคโนโลยี ตามนโยบายส่งเสริมให้เด็กไทยยุคใหม่เก่งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรม 
คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ และภาษาคอมพิวเตอร์ หรือ Coding ได้อย่างมีคุณภาพ 

งบประมาณด าเนินงาน 
ได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีจาก สพฐ. โดยตรงและหน่วยงานอื่น จ านวน 10,000 บาท 

ภาพกิจกรรม 
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รายงานผลการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

10. โครงการการส่งเสริมการแข่งขันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา     
และระดับมัธยมศึกษาสู่การแข่งขันทางวิชาการ ระดับสากลประจ าปี พ.ศ. 2565 

สาระคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เป็นสาระท่ีมีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของนักเรียน
ท าให้นักเรียนสามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ ตลอดจนมีทักษะส าคัญในการค้นคว้า
หาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถวิเคราะห์ปัญหา และสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน
รอบคอบ ท าให้สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้ คณิตศาสตร์             
มีส่วนสนับสนุนการศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อ่ืน ๆ ซึ่งวิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ 
เป็นสังคมแห่งความรู้ 

 ผลการด าเนินงาน 
- เชิงปริมาณ 

1) ร้อยละ 80 ของโรงเรียนในสังกัดมีส่วนร่วม หรือการเข้าร่วมกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บรรลุตัวชี้วัดที่ 1 และ 5 

2) ร้อยละ 80 ครูมีขีดความสามารถในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์                     
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 บรรลุตัวชี้วัดที่ 1, 5 และ 8 

- เชิงคุณภาพ 
1) โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  พัฒนาคุณภาพผู้ เรียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

2) เครือข่ายคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 3 ได้รับการเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 

งบประมาณด าเนินงาน 
ได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีจาก สพฐ. โดยตรง จ านวน 20,200 บาท 

ภาพกิจกรรม 
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รายงานผลการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
เป้าประสงค์ 

1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ มีกำรน ำระบบข้อมูลสำรสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล                
มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2. สถำนศึกษำ ได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุนให้มีควำมคล่องตัวและเอ้ือต่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
อย่ำงมีประสิทธิภำพที่เหมำะสมกับบริบท 

3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ มีกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรมีส่วนร่วม        
ที่มีประสิทธิภำพ เหมำะสมกับบริบท 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 และสถำนศึกษำมีระบบบรหิำรจัดกำรที่เป็นดิจิทัล 
2. สัดส่วนของเวลำที่ครูใช้เพ่ือกำรเรียนกำรสอน และงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเรียนกำรสอนต่องำนอ่ืน ๆ                    
3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA 
4. สถำนศึกษำได้รับกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเป็นอิสระ  
5. สถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ น ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 

มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและตัดสินใจทั้งระบบ 
6. สถำนศึกษำมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหำรจัดกำร ตำมหลักธรรมำภิบำล 
7. ร้อยละ 100 สถำนศึกษำ หน่วยงำนในสังกัดทุกระดับ ผ่ำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส                             

ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
8. สถำนศึกษำ 182 โรงเรียน มีระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศวิชำกำร ผู้เรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

สถำนศึกษำ หน่วยงำนในสังกัด 
9. สถำนศึกษำ 182 โรงเรียน มีข้อมูลผู้เรียนรำยบุคคลที่สำมำรถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่ำง ๆ น ำไปสู่             

กำรวิเครำะห์ เพ่ือวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ (Big Data Technology) 
 

โครงการ/กิจกรรม 
1. โครงการพัฒนาครูผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA ONLINE 

กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) เป็นกำรประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนภำครัฐ
ในทุกมิติ ตั้งแต่กำรบริหำรงำนของผู้บริหำรและกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำน ตลอดจนประเมิน 
“ระบบงำน” โดยเฉพำะกระบวนกำรเปิดเผยข้อมูล กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มีควำมโปร่งใส รวมถึงขั้นตอน  
และกระบวนกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำรที่มีมำตรฐำนและมีควำมเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติตลอดจน                        
มีคุณลักษณะที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำล รวมไปจนถึงกำรประเมิน “วัฒนธรรม” ในหน่วยงำนที่มุ่งเน้น                              
กำรสร้ำงเสริมวัฒนธรรมและค่ำนิยมสุจริต และประเมินแนวทำงในกำรป้องกันกำรทุจริตและกำรป้องกัน                       
กำรปฏิบัติงำนที่อำจจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตลอดจนประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในภำพรวมที่สะท้อน          
ได้จำกกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก ซึ่งล้วนแต่มีควำมส ำคัญและสำมำรถ
สะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะที่ดีในกำรด ำเนินงำนที่มีคุณธรรม และมีธรรมำภิบำล ทุกโรงเรียนสังกัดส ำนักงำน  
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 ต้องได้รับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส                    
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
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รายงานผลการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลการด าเนินงาน 
- เชิงปริมาณ 

1) ร้อยละ 100 ของครูผู้รับผิดชอบกำรประเมิน ITA ONLINE ของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำน       
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 จ ำนวน 182 คน ได้รับกำรเสริมสร้ำงควำมสำมำรถทำง ICT           
เพ่ือพัฒนำเว็บไซต์สถำนศึกษำ บรรลุตัวชี้วัดที่ 1 และ 3 

2) ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ 
เขต 3 จ ำนวน 182 คน ได้รับกำรประเมินครบ 182 โรงเรียน บรรลุตัวชี้วัดที่ 6 และ 7 

- เชิงคุณภาพ 
1) สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 จ ำนวน 182 

โรงเรียน มีเว็บไซต์และมีครูที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำเว็บไซต์ เพ่ือรองรับกำรประเมิน ITA ONLINE 
2) โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 ผ่ำนกำรประเมิน 

ITA ONLINE จ ำนวน 154 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 84.61 
งบประมาณด าเนินงาน 

1) ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จ ำนวน 39,200 บำท 
2) ได้รับกำรจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่ำงปีจำก สพฐ. โดยตรง จ ำนวน 70,000 บำท 

 ภาพกิจกรรม 
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รายงานผลการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. โครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายใน 
กระทรวงศึกษำธิกำร มีกำรปฏิรูประบบกำรประเมินและกำรประกันคุณภำพกำรศึ กษำ                           

โดยมีกำรปรับปรุงมำตรฐำนและประเด็นพิจำรณำให้สะท้อนถึงคุณภำพอย่ำงแท้จริง ก ำหนดเกณฑ์  และรำยกำร
ประเมินแบบองค์รวม (Holistic Assessment) ซึ่งเป็นกำรประเมินโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ (Evidence Based) 
ลดภำระกำรจัดท ำเอกสำรที่ใช้ในกำรประเมิน ยึดหลักกำรตัดสินระดับคุณภำพตำมหลักกำรตัดสินโดยอำศัย              
ควำมเชี่ยวชำญ (Expert Judgment) ของผู้ประเมิน และใช้กำรตรวจทำนผลกำรประเมิน โดยคณะกรรมกำร
ประเมินในระดับเดียวกัน (Peer Review) ปรับกระบวนทัศน์ในกำรประเมินที่มีเป้ำหมำย เพ่ือกำรพัฒนำ              
บนพ้ืนฐำนบริบทของสถำนศึกษำ มีกำรประกำศใช้กฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.  2561                   
ในกำรปรับปรุงระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ เพ่ือให้มีกลไกกำรปฏิบัติที่เอ้ือต่อกำรด ำเนินกำร 
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของแต่ละระดับ และเกิดประสิทธิภำพในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  

ผลการด าเนินงาน 
- เชิงปริมาณ 

1) ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำในสังกัด มีระบบประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็ง มีคุณภำพ               
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย และระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรปรับ
แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำหรือแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี และกำรรำยงำนกำรประเมินตนเอง ( SAR)                           
ของสถำนศึกษำในสังกัดและใช้เป็นข้อมูล เพ่ือรองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกต่อไป บรรลุตัวชี้วัดที่ 8 

2) ร้อยละ 10 ของสถำนศึกษำในสังกัด มีระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพ                               
และมำตรฐำนกำรศึกษำ เพ่ือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ และรับรำงวัล IQA 
AWARD ประจ ำปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2564 บรรลุตัวชี้วัดที่ 9 

- เชิงคุณภาพ 
1) สถำนศึกษำในสังกัดมีระบบประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็งมีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำน

กำรศึกษำระดับปฐมวัย และระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรปรับแผนพัฒนำ                      
กำรจัดกำรศึกษำหรือแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี และกำรรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ของสถำนศึกษำในสังกัด 
และใช้เป็นข้อมูล เพ่ือรองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกต่อไป บรรลุตัวชี้วัดที่ 1 และ 3 

2) สถำนศึกษำในสังกัด ไม่น้อยกว่ำ 15 โรงเรียน มีระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพ         
และมำตรฐำนกำรศึกษำ เพ่ือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ และรับรำงวัล IQA 
AWARD ประจ ำปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2564 

งบประมาณด าเนินงาน 
1) ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จ ำนวน 38,800 บำท 
2) ได้รับกำรจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่ำงปีจำก สพฐ. โดยตรง จ ำนวน 5,000 บำท 

 ภาพกิจกรรม 

 



 
 

 
60 

รายงานผลการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 

3. โครงการพัฒนาทักษะการนิเทศ และประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

เนื่องจำกกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 มีพ้ืนที่
อ ำเภอที่เป็นเขตต้องรับผิดชอบบริกำร จ ำนวน 4 อ ำเภอ ได้แก่ อ ำเภอครบุรี อ ำเภอเสิงสำง อ ำเภอปักธงชัย และ
อ ำเภอวังน้ ำเขียว รวมโรงเรียนจ ำนวน 183 โรงเรียน ในส่วนของกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของศึกษำนิเทศก์   
ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในด้ำนงำนวิชำกำรที่ถือเป็นงำนหลักที่ เป็นส่วนช่วยผลักดันคุณภำพของกำรศึกษำ                        
แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ สถำนศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูผู้สอน และนักเรียน สภำพทั่วไปของพ้ืนที่ห่ำงไกล                      
เป็นพ้ืนที่สูง ภูเขำ กำรเดินทำงยำกล ำบำก ยำกต่อกำรติดต่อสื่อสำร ประสำนกำรท ำงำน กำรให้กำรนิเทศ                  
บริกำรช่วยเหลือในด้ำนวิชำกำรให้ทันเวลำในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยเร่งด่วน รูปแบบนิเทศแบบออนไลน์               
จึงเป็นนวัตกรรมทำงกำรศึกษำรูปแบบใหม่ เพ่ือกำรพัฒนำกำรนิเทศ ผู้บริหำรและครูผู้สอนให้ได้รับควำมรู้                    
และได้รับกำรพัฒนำเพ่ือน ำแนวทำงที่ได้รับไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ และน ำควำมรู้ที่ได้รับไปพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ซึ่งรูปแบบกำรนิเทศ แบบออนไลน์ต้องอำศัยกำรส่งเสริมและกำรสนับสนุน
กำรด ำเนินกำรพัฒนำด้ำนทักษะกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร หรือกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่ำนระบบ
เว็บไซต์ ซึ่งท ำให้ครูและผู้บริหำรเข้ำมำใช้บริกำรได้เป็นจ ำนวนมำก โดยไม่จ ำกัดสถำนที่และเวลำ เพ่ือเปิดโอกำส
ให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสำมำรถเผยแพร่ควำมรู้ ประสบกำรณ์หลำกหลำยที่จ ำเป็นในกำรพัฒนำ            
กำรเรียนกำรสอนให้เกิดประโยชน์ ต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น สอดคล้อง                    
กับกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

ผลการด าเนินงาน 
- เชิงปริมาณ 

1) ร้อยละ 80 ของศึกษำนิเทศก์ในสังกัด สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร         
เพ่ือกำรนิเทศ บรรลุตัวชี้วัดที่ 1 และ 5 

2) มีเครือข่ำยนิเทศอย่ำงน้อย 1 เครือข่ำย เพ่ือส่งเสริมกำรนิเทศติดตำม ก ำกับ ดูแล ให้ควำมรู้ 
ค ำแนะน ำช่วยเหลือ โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 บรรลุตัวชี้วัดที่ 8 

3) ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำในสังกัด ได้รับกำรนิเทศ และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ        
เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ บรรลุตัวชี้วัดที่ 9 
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รายงานผลการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

- เชิงคุณภาพ 
1) ศึกษำนิเทศก์ในสังกัดได้รับกำรพัฒนำทักษะกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพ่ือกำรนิเทศ  
2) ศึกษำนิเทศก์สร้ำงช่องทำงสื่อสำร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ                 

และกำรสื่อสำร และมีเครือข่ำยนิเทศออนไลน์เพ่ือกำรนิเทศติดตำม ก ำกับ ดูแล ให้ควำมรู้ ค ำแนะน ำช่วยเหลือ 
โรงเรียนในสังกัด 

3) โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 มีระบบบริหำร
กำรจัดกำรศึกษำ และกำรจัดกำรเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
ทันสมัยทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงสำมำรถขับเคลื่อนสู่ควำมส ำเร็จ ตำมเป้ำหมำยหลักของกำรปฏิรูปกำรศึกษำได้ 

งบประมาณด าเนินงาน 
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จ ำนวน 149,800 บำท 

 ภาพกิจกรรม 

 

 
 

4. โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
 โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล หรือ "1 ต ำบล 1 โรงเรียนคุณภำพ" มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำโรงเรียนใน
ท้องถิ่นระดับต ำบล ให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภำพ มีควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำร และมีควำมพร้อมในกำรพัฒนำ           
ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม งำนอำชีพ และสุขอนำมัย สำมำรถให้บริกำรกำรศึกษำแก่นักเรียน  และชุมชนรวมทั้ง                        
ยังเป็นกำรเพ่ิมโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ ที่จะช่วยลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ เชื่อมโยง                  
สู่กำรแก้ปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำทำงเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนเป็นกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 
ทั้งภำคเอกชน บ้ำน วัด รัฐ และโรงเรียน 
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รายงานผลการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ผลการด าเนินงาน 
- เชิงปริมาณ 

1) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนคุณภำพในสังกัด ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับ      
กำรพัฒนำส่งเสริมศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรได้อย่ำงเข้มแข็ง ทั้ง 4 ด้ำน คือ ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ          
ด้ำนบุคลำกร และด้ำนกำรบริหำรทั่วไป บรรลุตัวชี้วัดที่ 2 และ 8 

2) ร้อยละ 95 ของโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลในสังกัด มีแผนบริหำรจัดกำรใช้เป็นกรอบ    
แนวทำงกำรด ำเนินงำนในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำน ำสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม บรรลุตัวชี้วัดที่ 4 

- เชิงคุณภาพ 
1) โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลในสังกัด มีแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนใช้เป็นกรอบแนวทำง    

กำรด ำเนินงำนในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ น ำสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
2) โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล ประกอบด้วย ผู้บริหำร ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

สำมำรถบริหำรจัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ส่งผลต่อกำรพัฒนำนักเรียนมีคุณภำพ และมีประสิทธิภำพ 
งบประมาณด าเนินงาน 

ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จ ำนวน 39,440 บำท 
 ภาพกิจกรรม 
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รายงานผลการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

5. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามมาตรฐาน สพป. : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
กำรศึกษำเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรสร้ำงคน สร้ำงสังคม และสร้ำงชำติ และกำรศึกษำเป็นสิทธิ                       

ขั้นพ้ืนฐำนของคนไทยทุกคนที่รัฐต้องจัดให้  เพ่ือพัฒนำคนไทยทุกช่วงวัยให้มีควำมเจริญงอกงำมทุกด้ำน                    
เพ่ือเป็นต้นทุนทำงปัญญำที่ส ำคัญในกำรพัฒนำทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะในกำรประกอบสัมมำชีพ                   
และกำรด ำรงชีวิตร่วมกับผู้ อ่ืนในสังคมได้อย่ำงเป็นสุข ในกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำรศึกษำแห่งชำติ                           
ได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้  ควำมเข้ำใจ กำรยอมรับ และเข้ำมำ                           
มีส่วนร่วมในกระบวนกำร จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนเพ่ือสำมำรถขับเคลื่อนแผนไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำง                           
มีประสิทธิภำพ ซึ่งคนไทยทุกคนได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ ด ำรงชีวิตอย่ำงเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและกำรเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 และแผนกำรศึกษำ
แห่งชำติได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำกำรศึกษำภำยใต้ 6 ยุทธศำสตร์หลักท่ีสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 
เพ่ือให้แผนกำรศึกษำแห่งชำติบรรลุเป้ำหมำยตำมจุดมุ่งหมำย วิสัยทัศน์ และแนวคิดกำรจัดกำรศึกษำ  

 ผลการด าเนินงาน  
- เชิงปริมาณ 

1) ร้อยละ 90 ของบุคลำกรในสังกัดสำมำรถประเมินตนเองได้ตำมแบบประเมินผล และติดตำม             
กำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ประถมศึกษำตำมเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำได ้บรรลุตัวชี้วัดที่ 1 

2) ร้อยละ 90 ของบุคลำกรในสังกัดสำมำรถตอบประเด็นตัวชี้วัด รำยงำนผลตำมระบบและ
วิธีกำรที่ก ำหนดได้อย่ำงครบถ้วนตรงประเด็นตำมเกณฑ์กำรประเมินได้ บรรลุตัวชี้วัดที่ 1 และ 3 

3) ร้อยละ 90 ของโรงเรียนในสังกัดได้ที่ได้รับกำรตรวจสอบ ทรำบแนวทำงกำรด ำเนินกำร
รำยงำนระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำงชัดเจนและถูกต้อง บรรลุตัวชี้วัดที่ 7 

4) ร้อยละ 90 ของผู้บริหำร และบุคลำกรในสังกัด ตระหนักถึงควำมสะอำด และมีควำมสำมัคคี          
ในกำรท ำงำนร่วมกันเพื่อมุ่งเน้นไปสู่จุดมุ่งหมำยขององค์กร บรรลุตัวชี้วัดที่ 5 และ 6 

- เชิงคุณภาพ 
1) บุคลำกรในสังกัดสำมำรถประเมินตนเองได้ตำมแบบประเมินผลและติดตำมกำรบริหำรจัดกำร

ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ประถมศึกษำตำมเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้ 
2) บุคลำกรในสังกัดสำมำรถตอบประเด็นตัวชี้วัด รำยงำนผลตำมระบบและวิธีกำรที่ก ำหนด               

ได้อย่ำงครบถ้วนตรงประเด็นตำมเกณฑ์กำรประเมินได้ 
3) โรงเรียนในสังกัดได้ที่ ได้รับกำรตรวจสอบ ทรำบแนวทำงกำรด ำเนินกำรรำยงำน                     

ระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำงชัดเจนและถูกต้อง 
4) ผู้บริหำร และบุคลำกรในสังกัด ตระหนักถึงควำมสะอำด และมีควำมสำมัคคีในกำรท ำงำน

ร่วมกันเพื่อมุ่งเน้นไปสู่จุดมุ่งหมำยขององค์กร   
งบประมาณด าเนินงาน 

ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จ ำนวน 173,700 บำท 
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รายงานผลการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

ภาพกิจกรรม 

 
  

6. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ      
การด าเนินการด้านการเงินและพัสดุ 
  กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน และพัสดุตำมกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ มีขั้นตอนกำรปฏิบัติ                            
ซึ่งส่วนรำชกำรและผู้รับผิดชอบต้องถือปฏิบัติและด ำเนินกำรให้ถูกต้องตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบและข้อบังคับต่ำง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนในระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ  แบบอิเล็กทรอนิกส์
(Government Fiscal Management Information System : GFMIS) โ ด ยส่ ว น ร ำชกำ รต้ อ ง ถื อ ป ฏิ บั ติ                       
และด ำเนินกำรให้ถูกต้อง รวดเร็ว ทันตำมก ำหนดเวลำ ด้วยควำมระมัดระวังรอบคอบเพ่ือมิให้เกิดผลเสียหำย                   
แก่ทำงรำชกำร รวมถึงเพ่ือมิให้เกิดกำรปฏิบัติงำนที่ผิดพลำดจำกที่ก ำหนดไว้  กำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้                
และสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเป็นเรื่องหนึ่งที่มีควำมส ำคัญ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำนกำรเงิน            
และพัสดุที่เป็นปัจจัยส ำคัญของกำรบริหำรงำนขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ กำรด ำเนินงำน              
ต้องโปร่งใสและถูกต้องตำมกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ ที่มีกำรปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ                    
รวมทั้งกระบวนกำรต่ำง ๆ จ ำเป็นต้องมีกำรบริหำรงำนอย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับและสภำวกำรณ์ในปัจจุบันอันมีรำยละเอียดวิธีปฏิบัติ   

ผลการด าเนินงาน  
- เชิงปริมาณ 

1) ร้อยละ 100 ของบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนหรือรับผิดชอบงำนด้ำนกำรเงิน และพัสดุ สำมำรถปฏิบัติงำน 
ในหน้ำที่ได้อย่ำงถูกต้องตำมระเบียบ กฎหมำย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบำยต่ำง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง บรรลุตัวชี้วัดที่ 6 
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รายงานผลการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

2) ร้อยละ 100 ของกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณของส่วนรำชกำร เกิดประโยชน์ต่อทำงรำชกำร
สูงสุด และรักษำไว้ซึ่งวินัยทำงกำรเงิน กำรคลัง บรรลุตัวชี้วัดที่ 4 

- เชิงคุณภาพ 
1) ผู้บริหำร ครู บุคลำกร ผู้รับผิดชอบงำนด้ำนกำรเงิน และพัสดุ ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ

เสริมสร้ำงสมรรถนะ ด้ำนกำรเงิน และพัสดุ ปฏิบัติงำนในหน้ำที่ได้อย่ำงถูกต้องตำมระเบียบ กฎหมำย ข้อบังคับ 
มติคณะรัฐมนตรีและนโยบำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2) กำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณของส่วนรำชกำรเกิดประโยชน์ต่อทำงรำชกำรสูงสุด และรักษำไว้   
ซึ่งวินัยทำงกำรเงิน กำรคลัง 

งบประมาณด าเนินงาน 
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จ ำนวน 44,000 บำท 

ภาพกิจกรรม 

  

  
7. โครงการพัฒนาการบริหารบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 

พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มำตรำ 
57-58 ก ำหนดให้กำรสรรหำบรรจุแต่งตั้ง ต้องด ำเนินกำรให้เป็นตำมหลักกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี  โดยยืด
ถือระบบคุณธรรม ควำมเสมอภำค ระหว่ำงบุคคลและหลักกำรได้รับกำรปฏิบัติ  และกำรคุ้มครองสิทธิ              
อย่ำงเสมอภำคเท่ำเทียม ซึ่งกำรบริหำรงำนบุคคล เป็นมำตรกำรจูงใจ ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ปฏิบัติงำนเพ่ือตอบสนองภำรกิจของหน่วยงำน โดยยึดหลักกำรกระจำยอ ำนำจระบบคุณธรรมและหลักธรรมำภิบำล 
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำนได้รับกำรพัฒนำ มีควำมรู้ควำมสำมำรถมีขวัญก ำลังใจ น ำไปสู่กำรบริหำรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์                  
ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภำพกำรศึกษำของผู้เรียน 
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รายงานผลการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลการด าเนินงาน  
- เชิงปริมาณ 

1) ร้อยละ 100 ของผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัด ได้มีกำรปรับปรุ งกำรปฏิบัติ ง ำน                             
และบริหำรงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เต็มควำมสำมำรถ บรรลุตัวชี้วัดที่ 1  

2) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด ได้รับกำรสรรหำครูตรงตำมควำมต้องกำรวิชำเอก                     
ที่ขำดแคลน ครบทุกอัตรำ สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ บรรลุตัวชี้วัดที่ 2 และ 8 

3) ร้อยละ 100 ของข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำงประจ ำ ได้รับกำรยกย่อง
เชิดชูเกียรติ มีขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร เกิดควำมส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณของสมเด็จ                
พระเจ้ำอยู่หัว บรรลุตัวชี้วัดที่ 9 

4) ร้อยละ 100 ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมเชื่อมั่นในเรื่องควำมก้ำวหน้ำ
ทำงวิชำชีพอย่ำงเป็นธรรม บนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ระบบกำรเลื่อนเงินเดือนเป็นไปอย่ำงถูกต้อง เป็นธรรม 
ตอบสนองกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน บรรลุตัวชี้วัดที่ 9 

- เชิงคุณภาพ 
1) ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสั งกัด  ได้มีกำรปรับปรุ งกำรปฏิบัติ งำน และบริหำรงำน                                    

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เต็มควำมสำมำรถ 
2) โรงเรียนในสังกัด ได้รับกำรสรรหำครูตรงตำมควำมต้องกำรวิชำเอกที่ขำดแคลน ครบทุกอัตรำ 

สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
3) ข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำงประจ ำ ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ มีขวัญ

และก ำลังใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร เกิดควำมส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
4) ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมเชื่อมั่นในเรื่องควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพ

อย่ำงเป็นธรรม บนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ระบบกำรเลื่อนเงินเดือนเป็นไปอย่ำงถูกต้อง เป็นธรรม ตอบสนอง
กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 

งบประมาณด าเนินงาน 
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จ ำนวน 300,000 บำท 

ภาพกิจกรรม   

 



 
 

 
67 

รายงานผลการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 

8. โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ปัจจุบันกำรพัฒนำบุคลำกร เป็นหัวใจส ำคัญต่อกำรเปลี่ยนแปลงองค์กร บุคลำกรจึงจ ำเป็นที่จะต้อง

ได้รับกำรพัฒนำตลอดเวลำ เพ่ือให้มีควำมคิดสร้ ำงสรรค์และสรรค์สร้ำงสิ่งใหม่ ๆ กำรพัฒนำบุคลำกร                               
จึงเป็นกำรน ำศักยภำพ ของแต่ละบุคคลมำใช้   ไม่ว่ำจะเป็นกำรน ำเอำควำมรู้  ควำมสำมำรถที่มีอยู่                                 
รวมทั้งกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ ที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติรำชกำรและสมรรถนะ เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำน                         
เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้ำงให้แต่ละบุคคล เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ตลอดจนเกิดควำมตระหนักในคุณค่ำ                  
ของตนเอง เพ่ือนร่วมงำนอย่ำงไรก็ตำมในกำรพัฒนำองค์กรต้องอำศัยองค์ประกอบที่ส ำคัญ 2 ประกำร                          
คือกำรพัฒนำระบบในกำรท ำงำน ซึ่ งระบบในกำรท ำงำน เมื่อมีกำรปรับเข้ำสู่ ระบบเรียบร้อยแล้ว                                  
จะมีกำรปฏิบัติงำนไปตำมระบบ แต่ศักยภำพของบุคลำกรจะต้องมีกำรพัฒนำ และปรับให้มีควำมเหมำะสม                  
กับยุคสมัยที่มีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ 

ผลการด าเนินงาน  
- เชิงปริมาณ 

1) ร้อยละ 100 ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำตนเอง
อย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง บรรลุตัวชี้วัดที ่2 และ 8 

2) ร้อยละ 100 ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำงประจ ำ                         
ที่มีผลงำนดีเด่นได้รับกำรคัดเลือกและยกย่องเชิดชูเกียรติ บรรลุตัวชี้วัดที่ 9  

- เชิงคุณภาพ 
1) ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีทักษะกำรปฏิบัติงำนที่ทันสมัย                    

และทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลก เป็นมืออำชีพ มีจรรยำบรรณ กล้ำยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องตำมหลักกำร                     
แห่งวิชำชีพโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่ำงไม่เป็นธรรม และมีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน                
และเพ่ือส่วนรวม 

2) ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และบุคลำกนทำงกำรศึกษำ มีควำมกระตือรือร้นมีควำมตั้งใจ                
ในกำรปฏิบัติงำน มีควำมรู้ประสบกำรณ์ และมีกำรพัฒนำตนเองอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่องและสำมำรถ
ขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ตลอดจนมีขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ และได้รับ
กำรยกย่องเชิดชูเกียรติ 

งบประมาณด าเนินงาน 
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จ ำนวน 284,210 บำท 
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รายงานผลการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

ภาพกิจกรรม   

 

 
9. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามมาตรฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 : การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน 
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  มำตรำ 62 

ก ำหนดให้มีระบบกำรตรวจสอบ ติดตำม และประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผล กำรใช้จ่ ำยงบประมำณ                  
กำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับหลักกำรศึกษำ แนวกำรจัดกำรศึกษำและคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ                       
โดยหน่วยงำนภำยใน และกำรตรวจสอบภำยใน เป็นกำรให้ควำมเชื่อมั่นและกำรให้ค ำปรึกษำ ซึ่งงำนตรวจสอบ
ภำยใน เป็นเครื่องมือที่ส ำคัญของฝ่ำยบริหำรในกำรตรวจสอบ ติดตำมประเมินผล กำรด ำเนินงำนภำยใน                    
ส่วนรำชกำร เพ่ือให้ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด บทบำทที่ส ำคัญของงำนตรวจสอบภำยใน    
คือ กำรสนับสนุนส่งเสริมให้กำรปฏิบัติงำนในทุกระดับของหน่วยงำนในส่วนรำชกำรบรรลุตำมวัตถุประสงค์               
และเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ ภำยใต้กำรบริหำร  ควำมเสี่ยง กำรควบคุม                
และกำรก ำกับดูแลที่ดี (Good Governance) ที่เหมำะสม และมีประสิทธิผล  
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รายงานผลการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลการด าเนินงาน  
- เชิงปริมาณ 

1) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 มีคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร 
ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มำตรฐำนที่  2 กำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ                
กำรบริหำรงำน ด้ำนงบประมำณ ประเด็นกำรตรวจสอบภำยในอย่ำงเป็นระบบ อยู่ในระดับดีมำ กขึ้นไป                        
บรรลุตัวชี้วัดที่ 4 และ 6 

2) ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน 40 โรงเรียน ได้รับกำรตรวจสอบภำยใน 
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2565 บรรลุตัวชี้วัดที่ 6 

- เชิงคุณภาพ 
1) ตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรแก้ไขปัญหำหนี้ค่ำสำธำรณูปโภคค้ำงช ำระของส่วนรำชกำร 

ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มิถุนำยน 2560 ทั้งในส่วนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครรำชสีมำ เขต 3 และสถำนศึกษำในสังกัด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ไตรมำสที่ 1 - ไตรมำสที่ 4       
โดยรำยงำนให้ สพฐ. ทรำบ ผ่ำนระบบรำยงำนผลตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 

2) ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนโครงกำรเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหำเศรษฐกิจและสังคมจำกกำรระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือบรรเทำภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรศึกษำ  
ในช่วงกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19) ทั้งในส่วนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 
และสถำนศึกษำในสังกัดโดยรำยงำนตำมตัวชี้วัดที่ 13 ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทรำบ   
ผ่ำนระบบรำยงำนผลกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ  ในกำรปฏิบัติรำชกำร                       
ของส่วนรำชกำร (KPI Report System : KRS) 

3) ตรวจสอบระบบทะเบียนประวัติเกี่ยวกับสวัสดิกำรรักษำพยำบำล โดยจัดส่งแบบเก็บข้อมูล
กำรตรวจสอบระบบทะเบียนประวัติเกี่ยวกับสวัสดิกำรรักษำพยำบำลของบุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 และกระดำษท ำกำรตรวจสอบรำยงำนทะเบียนประวัติ                        
ในระบบ D-Pension กับแบบค ำขอเพ่ิม/ปรับปรุงข้อมูลในฐำนข้อมูลบุคลำกรภำครัฐให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทรำบ ผ่ำนระบบส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ (Smart OBEC) และทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์                               
(E-mail Address : audit2531@gmail.com) 

 งบประมาณด าเนินงาน 
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จ ำนวน 30,779 บำท 

ภาพกิจกรรม  
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รายงานผลการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 

10.  โครงการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563-2565 และจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

อ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.  2546 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีอ ำนำจหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย                      
ว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร อ ำนำจหน้ำที่ จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำน
กำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและควำมต้องกำรของท้องถิ่น สืบเนื่องจำกสถำนกำรณ์ที่ เปลี่ยนแปลงตล อดเวลำ                  
ปัจจุบันมีแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561-2580 แผนกำรปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจ             
และสังคมแห่งชำติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบำยรัฐบำล 
นโยบำยของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน                      
และบริบทต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องมำเชื่อมโยงกับอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครรำชสีมำ เขต 3 เพ่ือก ำหนดเป็นกรอบแนวทำงในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 และโรงเรียนในสังกัด  

ผลการด าเนินงาน  
- เชิงปริมาณ 

1) ร้อยละ 100 ของแผนพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนฐำน พ.ศ. 2563-2565 มีควำมสมบูรณ์ และใช้เป็น
กรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำน ำสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม บรรลุตวัชี้วดัที่ 1 และ 8 

2) ร้อยละ 100 ของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2565 มีควำมสมบูรณ์                           
และมีเป้ำหมำยตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ตำมแผนงำนโครงกำร กิจกรรม บรรลุตัวชี้วัดที่ 4 และ 6 

3) ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำในสังกัด ด ำเนินกำรจัดตั้งงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ                 
พ.ศ. 2565 ได้ทันเวลำ บรรลุตัวชี้วัดที่ 1 และ 9 

- เชิงคุณภาพ 
1) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 น ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ           

ขั้น พ้ืนฐำน พ.ศ.  2563-2565 และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2565 ใช้ เป็นแนวทำง                        
ในกำรบริหำรงบประมำณอย่ำงคุ้มค่ำ เพ่ิมประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อนักเรียน 

2) สถำนศึกษำในสังกัดด ำเนินกำรจัดตั้งงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ได้อย่ำง
ถูกต้องและมีประสิทธิภำพ 

3) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 ได้ด ำเนินกำรติดตำม ประเมิน 
และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย และกลยุทธ์ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน         
ในกำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ และพัฒนำระบบงบประมำณเพ่ือสนับสนุนผู้เรียนและสถำนศึกษำ 
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รายงานผลการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

งบประมาณด าเนินงาน 
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จ ำนวน 133,560 บำท 

ภาพกิจกรรม  
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รายงานผลการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

11.  โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566 - 2570 
 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 หมวด 5 หน้ำที่ของรัฐ มำตรำ 54                       
บัญญัติว่ำ “รัฐต้องด ำเนินกำรให้เด็กทุกคนได้รับกำรศึกษำเป็นเวลำสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบกำรศึกษำ   
ภำคบังคับอย่ำงมีคุณภำพโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย” และค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 28/2559                               
เรื่องให้จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 15 ปี โดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย ตำมนัยข้อ 3 ก ำหนดว่ำ “ให้ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง 
กับกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้มีมำตรฐำนและคุณภำพ 15 ปี ให้มีมำตรฐำนและคุณภำพ โดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย” 
และตำมหมวด 6 แนวนโยบำยแห่งรัฐ มำตรำ 65 บัญญัติว่ำ “ให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศำสตร์ชำติเป็นเป้ำหมำย             
กำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืนตำมหลักธรรมำภิบำล เพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนต่ำง ๆ ให้สอดคล้อง                
และบูรณำกำรร่วมกันเพ่ือให้เกิดกำรผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำยดังกล่ำว” และพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.  2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
ก ำหนดให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีอ ำนำจหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำร
รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร อ ำนำจหน้ำที่ จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน                      
และควำมต้องกำรของท้องถิ่น เพ่ือเป็นกรอบแนวทำงในกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2566-2570 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 

ผลการด าเนินงาน  
- เชิงปริมาณ 

1) ร้อยละ 100 ของมีแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2566-2570 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 มีควำมสมบูรณ์ และใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนในกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำน ำสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม บรรลุตัวชี้วัดที่ 1 และ 6 

2) ร้อยละ 100 ของสถำนศึกษำในสังกัด ใช้แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2566-2570 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 ใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ บรรลุตัวชี้วัดที่ 4 และ 9 

- เชิงคุณภาพ 
1) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 มีแผนพัฒนำกำรศึกษำ                 

ขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2566-2570 ใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำน ำสู่กำรปฏิบัติ       
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 

2) สถำนศึกษำในสังกัดด ำเนินกำรน ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2566-2570                 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 ใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

งบประมาณด าเนินงาน 
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จ ำนวน 78,000 บำท 
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ภาพกิจกรรม  

 

 
 

12.  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
 ด้วย ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)                    
ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ว่ำ “ประเทศไทยใสสะอำดไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”      
มีพันธกิจในกำรสร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริต ยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรทุกภำคส่วน              
แบบบูรณำกำร และปฏิรูปกระบวนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตทั้งระบบให้มีมำตรฐำนสำกล                             
โดยมีเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับกำรประเมินดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption 
Perceptions Index CPI) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 นอกจำกนี้  ทิศทำงยุทธศำสตร์ชำติ  20 ปี (ยุทธศำสตร์           
กำรปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” และยุทธศำสตร์กำรป้องกันด้วยกำรเสริมสร้ำงสังคมธรรมำภิบำล) อีกด้วย ทั้งนี้                
แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 มีแผนงำนและโครงกำรส ำคัญที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำน ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้น พ้ืนฐำน  คือ ยุทธศำสตร์ที่  6 ด้ำนกำรเ พ่ิมประสิทธิภำพ และธรรมำภิบำลในภำครัฐ                    
แผนงำนที่ 5.9 กำรสร้ำงกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้ำงควำมตระหนักรู้” เพ่ือป้องกันกำรทุจริต กำรเสริมสร้ำง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ ภำยใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้
และกระบวนกำรเรียนรู้ที่เท่ำทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตส ำนึก ทักษะกระบวนกำรคิดมีวินัย ซื่อสัตย์                 
อยู่อย่ำงพอเพียง จิตสำธำรณะ  

ผลการด าเนินงาน  
- เชิงปริมาณ 

1) ร้อยละ 100 ของผู้บริหำรโรงเรียนในสังกัด ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำทักษะกระบวนกำร 
ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมำภิบำลในสถำนศึกษำ บรรลุตัวชี้วัดที่ 6 และ 7 
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2) ร้อยละ 100 ของครูโรงเรียนในสังกัด ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะกระบวนกำรควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมำภิบำลในสถำนศึกษำ บรรลุตัวชี้วัดที่ 6 และ 7 

3) ร้อยละ 100 ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัด ได้รับกำรพัฒนำทักษะกระบวนกำรควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมำภิบำลในสถำนศึกษำ บรรลุตัวชี้วัดที่ 6 และ 7 

- เชิงคุณภาพ 
1) ผู้บริหำรของโรงเรียนในสังกัด ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำทักษะกระบวนกำร ควำมรู้

ควำมสำมำรถในกำรขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมำภิบำลในสถำนศึกษำ 
2) ครูของโรงเรียนในสังกัด ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะกระบวนกำรควำมรู้ควำมสำมำรถ               

ในกำรขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมำภิบำลในสถำนศึกษำ 
3) นักเรียนโรงเรียนในสังกัด ได้รับกำรพัฒนำทักษะกระบวนกำรควำมรู้ควำมสำมำรถ                 

ในกำรขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมำภิบำลในสถำนศึกษำ 
4) ผู้บริหำร และครูของโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรเตรียมกำรรับ

กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ITA on line 
งบประมาณด าเนินงาน 

ได้รับกำรจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่ำงปีจำก สพฐ. โดยตรง จ ำนวน 95,000 บำท 
ภาพกิจกรรม  

 
 

 
 



 
 

 

75 

รายงานผลการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส่วนที่ 4 
ปัญหา อปุสรรค และข้อเสนอแนะ 

 
      

 

 จากการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ถึงแม้จะประสบความส าเร็จจากการน านโยบายสู่การปฏิบัติ                               
ท าให้เกิดคุณภาพทางการศึกษา นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง แต่ในการปฏิบัติงาน                      
ยังมีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอยู่ในระดับหนึ่ง ซึ่งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน                       
อาจเกิดสาเหตุ จากปัจจัยภายในหรือปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ สรุปได้ดังนี้ 

 

1. ปัญหาและอุปสรรค 
1.1 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน                                     

มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 
1.2 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ท าให้เกิดปัญหาในการจัดกิจกรรม

โครงการและไม่เป็นตามแผนการด าเนินงานของกิจกรรมโครงการและกิจกรรมบางกิจกรรมมีความจ าเป็น                       
ต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ 

1.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ และจัดสรรในห้วง
ระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ ท าให้ไม่สามารถบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.4 บริบทของสถานศึ กษา ในสั งกั ดส านั กงานเขต พ้ืนที่ ก ารศึกษา  มีความแตกต่ า งกัน                           
ทั้งขนาดโรงเรียน จ านวนนักเรียน และสภาพพ้ืนที่ จึงท าให้เกิดความไมเ่ท่าเทียมกันในการบริหารจัดการ 

  

2. ข้อเสนอแนะ 
2.1 กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรก าหนดแนวทาง                         

การด าเนินงานในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และต่อเนื่อง  
2.2 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม        

ในการก ากับ ติดตาม การขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยค านึงถึงผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2.3 การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการใช้ในการบริหารจัดการการศึกษา  

 



 
 

 

 

รายงานผลการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก
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ค ำสั่ง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 
ที่  394/2565 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3  

------------------------------------------ 
 

  ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 จะด ำเนินกำรจัดท ำ                 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ  เขต 3 ประจ ำปี 
งบประมำณ พ.ศ. 2565 ตำมภำรกิจของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3                      
เ พ่ือให้ทรำบถึงผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำรและควำมส ำเร็จจำกกำรน ำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ                               
รวมถึงเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้สำธำรณชนทรำบ 
 

  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565                    
ของส ำนั กงำนเขต พ้ืนที่ กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ  เขต 3  เป็น ไปด้ วยควำมเรี ยบร้อย                                 
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565  ดังนี้ 

 

1) คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย    
1. นำยเผด็จศึก   โชติกลำง  ผอ.สพป.นครรำชสีมำ เขต 3         ประธำนกรรมกำร 
2. นำยวิวัฒน ์ สิรพัธน์โภคิน  รอง ผอ.สพป.นครรำชสีมำ เขต 3            รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยสำยัณห์ คอกขุนทด  รอง ผอ.สพป.นครรำชสีมำ เขต 3            รองประธำนกรรมกำร 
4. นำยธำนินทร์   ศิริก ำเนิด       ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร                    กรรมกำร 
5. นำงขวัญเรือน   รุ้งตำล         ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน                 กรรมกำร 
6. นำงประทุมทิพย์   พรหมคุณ     ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์                กรรมกำร 
7. นำงรัตดำ   คูณมำ    ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล                  กรรมกำร 
8. นำงพัชรำภรณ์   พินิจพงศ์        ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  กรรมกำร 
9. นำงเกดสุชำ ทองน้อย        ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรฯ      กรรมกำร 
10. นำงศลิษำ   ศิริก ำเนิด       ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.ส่งเสริมกำรศกึษำทำงไกลฯ                กรรมกำร 
11. นำงสำวพรพิมล  เปล่งคงคม ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ            กรรมกำร 
12. นำยอติวิชญ์ วงศิริ  ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มกฎหมำยและคดี                กรรมกำร
13. นำงบัญชำ   ศรีปัญญำวุฒิ ผอ. กลุ่มนโยบำยและแผน              กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

มีหน้าที่  ให้ค ำปรึกษำ เสนอแนะ ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำน และแก้ปัญหำอุปสรรคในกำรจัดท ำรำยงำน               
ผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565  
 



 
 

 

 

รายงานผลการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

2) คณะท างานรายงานผลการด าเนินงาน   ประกอบด้วย 
 1. นำยเผด็จศึก   โชติกลำง  ผอ.สพป.นครรำชสีมำ เขต 3               ประธำนคณะท ำงำน 
 2. นำยธำนินทร์   ศิริก ำเนิด       ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร                 คณะท ำงำน 
 3. นำงขวัญเรือน   รุ้งตำล         ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน     คณะท ำงำน 
 4. นำงประทุมทิพย์   พรหมคุณ       ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์    คณะท ำงำน 
 5. นำงรัตดำ   คูณมำ    ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล      คณะท ำงำน 

6. นำงพัชรำภรณ์   พินิจพงศ์        ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ     คณะท ำงำน 
 7. นำงเกดสุชำ ทองน้อย        ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรฯ   คณะท ำงำน 
 8. นำงศลิษำ   ศิริก ำเนิด       ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.ส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ    คณะท ำงำน 
 9. นำงสำวพรพิมล เปล่งคงคม ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ     คณะท ำงำน 

10. นำยอติวิชญ์ วงศิริ  ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มกฎหมำยและคดี    คณะท ำงำน 
11. นำงฐิตำรีย์   จุฑำงกูร  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ      คณะท ำงำน 
12. นำงสำวสุปรีดำ สถิตธรรมรัตน์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ               คณะท ำงำน 
13. นำงชนิกำนต์ โสภำพิศ  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ            คณะท ำงำน 
14. นำยเฉลิมรัฐ วงษ์วัฒนะ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ              คณะท ำงำน 
15. นำงสำวสรำรัตน์ ฉลองกลำง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ         คณะท ำงำน 
16. นำงปำริชำติ สมบูรณ์  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                 คณะท ำงำน 
17. นำงสำวณัฐฐินันท์  โอกระโทก ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ        คณะท ำงำน 
18. นำงสำวพรทวีคุณ  ศิริคุณ  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ        คณะท ำงำน 
19. นำงสำวพชร ยังให้ผล  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ        คณะท ำงำน 
20. นำงพิมพ์ณภำ พงษ์ธนณัชศุภดำ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ        คณะท ำงำน 
21. นำงสำววริยำ เลำกระโทก นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำรพิเศษ       คณะท ำงำน 
22. นำงฐิตินันท์   นวลละออง  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร     คณะท ำงำน 
23. นำงสำวศิวำพร  สำคร  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร      คณะท ำงำน 
24. นำงสำววำยุพร อุดมตะคุ นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร     คณะท ำงำน 
25. นำงสำวกำญจนำ มีสุข  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร       คณะท ำงำน 
26. นำงสำวดำรุณี สำธร  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร    คณะท ำงำน 
27. นำงสำวอโรชำ สุวรรณดี เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน          คณะท ำงำน 
28. นำยอำนนท์ เกสันเทียะ นักจิตวิทยำโรงเรียนประจ ำ สพท.       คณะท ำงำน 
29. นำงบัญชำ ศรีปัญญำวุฒิ ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน           คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
30. นำยประเชิญชัย   เจริญครบุรี นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร     คณะท ำงำนและผู้ชว่ยเลขำนุกำร 
31. นำงสำวสุมล   ศิริปรุ  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร    คณะท ำงำนและผูช้่วยเลขำนุกำร 
32. นำงสุภำภรณ์    จิตรำ  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร     คณะท ำงำนและผู้ชว่ยเลขำนุกำร 
33. นำงสำวศิริลักษณ์ เรืองศรีโรจน์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร     คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
34. นำงสำวสุภัสสร ซำบพุดซำ ลูกจ้ำงชั่วครำว                คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที่  วิเครำะห์ สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565                  
และแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ พ.ศ. 2565 ตลอดจนตรวจสอบ ควำมสมบูรณ์ของเอกสำรรำยงำน                        
ผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 



 
 

 

 

รายงานผลการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

3) คณะท างานจัดท าเอกสารรายงานผล ประกอบด้วย 
1. นำงบัญชำ   ศรีปัญญำวุฒิ ผอ. กลุ่มนโยบำยและแผน         ประธำนคณะท ำงำน 
2. นำงสำวสุมล   ศิริปรุ  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร                คณะท ำงำน 
3. นำงสุภำภรณ์    จิตรำ  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร              คณะท ำงำน 
4. นำงสำวศิริลักษณ์   เรืองศรีโรจน์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร                 คณะท ำงำน 
5. นำยประเชิญชัย   เจริญครบุรี      นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร          คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
6. นำงสำวสุภัสสร   ซำบพุดซำ ลูกจ้ำงชั่วครำว                    คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขนุกำร 
 

มีหน้าที่  ออกแบบรูปเล่ม/จัดท ำเอกสำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครรำชสีมำ เขต 3 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 รวมถึงกำรประสำนข้อมูล และรวบรวมข้อมูลจัดพิมพ์
เอกสำรสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนส่งส ำนักพิมพ์ 
 

  ให้คณะท ำงำนที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพ           
หำกมีปัญหำให้รำยงำนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 ทรำบ 
 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

  สั่ง ณ วันที่  26 ตุลำคม พ.ศ. 2565 
                                                                       
 

(นำยเผด็จศึก  โชติกลำง) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3 

  



 
 

 

 

รายงานผลการด าเนินงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

คณะผู้จัดท า 

 

 ที่ปรึกษา 
นายเผด็จศึก    โชติกลาง   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต  3  
นายสายัณห์    คอกขุนทด  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต  3 
นายขันตรี   โสภาพิศ  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต  3 
นายอังคารพิสุทธ์ สยามประโคน  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 
นางพัชราภรณ์   พินิจพงศ์  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
นางสาวพรพิมล  เปล่งคงคม  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
นางเกดสุชา    ทองน้อย  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นางศลิษา    ศิริก าเนิด  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
นายอติวิชญ์    วงศิร ิ   ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
นางสาวสุมล    ศิริปรุ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นายประเชิญชัย   เจริญครบุรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นางสุภาภรณ์    จิตรา   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นางสาวศิริลักษณ์ เรืองศรีโรจน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ     
นางสาวสุภัสสร  ซาบพุดซา                  ลูกจ้างชั่วคราว 
 
 

 บรรณาธิการ/รูปเล่ม 
นางบัญชา    ศรีปัญญาวุฒิ  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
นายประเชิญชัย  เจริญครบุรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
                            
 

 

 



ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3




