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ค าน า 

             
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อสรุปผลการด าเนินงานและการพัฒนางานตามยุทธศาสตร์ 
จุดเน้น และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ในรอบปีที่ผ่านมาและเพื่อเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ผลการพัฒนาในการขับเคลื่อนนโยบาย และการบริหารจัดการให้หน่วยงาน 
สถานศึกษา และสาธารณชนทั่วไปทราบ รวมทั้งน าผลการด าเนินงานใช้ในการวางแผนพัฒนา 
ปรับปรุงการด าเนินงานการจัดการศึกษาต่อไป  
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ขอขอบคุณบุคลากรทกุท่าน     
ทั้งในระดับส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา สถานศึกษา ตลอดจนองค์กรทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง              
ในการสนับสนุนการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ให้บรรลุ
เป้าหมาย และขอขอบคุณคณะท างานจัดท ารายงานผลการด าเนินงานการจัดการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 หวังเป็นอย่างย่ิงว่ารายงานผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาฉบับน้ี จะเป็น
สารสนเทศทีส่ าคัญเพือ่น าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอ่ไป 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3   
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ส่วนที่ 4 ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ         64 
ภาคผนวก 

คณะผู้จัดท า 
ค าสั่งส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบรุีรัมย์ เขต 3 ท่ี 334/2563 
ลงวันท่ี 28 กันยายน 2563 
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ส่วนที่ 1     บทน า 
 
สภาพทั่วไป 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 เป็นหน่วยงาน
ที่สนองนโยบาย  ต่อกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. มีภารกิจหลักในการจัด
การศึกษาและส่งเสริมให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ได้รับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง มีความ
เสมอภาคและมีคุณภาพ ประกอบด้วยสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ 8 อ าเภอของ
จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ อ าเภอนางรอง อ าเภอหนองกี่ อ าเภอละหานทราย      
อ าเภอหนองหงส์  อ าเภอโนนสุวรรณ  อ าเภอโนนดินแดง อ าเภอปะค า และ
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จ านวน  214 โรงเรียน 

ที่ตั้ง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ตั้งอยู่เลขที่  77   
หมู่ที่ 4 ต าบลนางรอง อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 การติดต่อสื่อสาร 
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4463-4541, 0-4463- 4543, 0-4463-4547,0-4463-4548
โทรสาร 0-4463-4542 website  http://www.brm3.go.th 

เขตติดต่อ 

 ทิศเหนือติดต่อกับอ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  อ าเภอห้วยแถลง
และอ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 
 ทิศใต้ติดต่อกับประเทศกัมพูชาและอ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

http://www.brm3.go.th/
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 ทิศตะวันออกติดต่อกับอ าเภอเมือง  อ าเภอประโคนชัยและอ าเภอ    
บ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 
 ทิศตะวันตกติดต่อกับอ าเภอเสิงสาง อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา และอ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 
 
แผนที่เขตบริการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
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ภารกิจหลัก 

1.  ภารกิจและอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2546 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง
การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 และ      
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(1) จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขต 
พ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถิ่น 
  (2) วิ เคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของ
สถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณ
ที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
   (3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ 
สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  (4) ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  (5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ       
ด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากร 
บุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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  (7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผล
สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  (8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืน ที่จัดการศึกษา
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  (9) ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  (10) ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา 
  (11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

2.  การบริหารจัดการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 เป็น
หน่วยงานอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน มีการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา          
โดยแบ่งเป็น 10 กลุ่ม ดังนี้ 
  1. กลุ่มอ านวยการ 
  2. กลุ่มนโยบายและแผน 
  3. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
  4. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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  5. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  6. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  7. หน่วยตรวจสอบภายใน 
  8. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
     การสื่อสาร 
  9. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  10. กลุ่มกฎหมายและคดี 
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กลุ่มอ านวยการ 

กลุ่มบริหารงาน
การเงินฯ 

กลุ่มนโยบาย
และแผน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 

บุรีรัมย์ เขต 3

ก.ต.ปน. 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

โครงสร้างการบริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

ทางไกลฯ 

กลุ่มพัฒนาครฯู กลุ่มกฎหมายฯ 

เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษา 8 เขต (8 อ าเภอ) 

กลุ่มโรงเรียน 24 กลุ่ม 

สถานศึกษา 214 แห่ง 
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ผู้บริหารการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 

 
ท 

บ  
 
 
 
 
 

                                 
 

                                               
 

 

นายสุชิต  ชมภูวงศ์ 
ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 

นางสมจิต  สังขรักษ์ 
รอง ผอ.สพป.บุรรีัมย์ เขต 3 

นายโชคอนันต์  วิชัยเลิศ 
รอง ผอ.สพป.บุรรีัมย์ เขต 3 

ดร.ปิยนุช เปี่ยมวิริยวงศ์ 
รอง ผอ.สพป.บุรรีัมย์ เขต 3 
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ผูอ้ านวยการกลุ่ม 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 

 
   

                                      
 
 
  
     

                                      
 
 
 
 
 
 

นายวีระพงษ์  เทียมวงษ์ 
ผอ.กลุ่มนเิทศฯ 

 

นายเอกชัย  ปุยะติ 

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 

 

นางวีรวรรณ  ลัทธิกุล 

ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

นายวิเชียร  พลจันทึก 

ผอ.กลุ่มอ านวยการ 

 

นายวิเชียร  คงหาญ 

ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

นางปาลิดา  โคตรสมบัติ 

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
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นายสมบัติ ศรีกุลา 

ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและ 
สินทรัพย ์

นายมาโนช  กลิน่พยอม 

ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่ม
ส่งเสริมการศึกษาทางไกล

ฯ 

นางณัฐชนก  ศรีเสน 

ปฏิบัติหน้าท่ี  
ผอ.กลุ่มพัฒนาบุคลากร 

นายสุวิทย์  ยิ่งยง 

ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มกฎหมายและคด ี
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ประธานกรรมการ 
 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ 

นายศักดิ์ชัย  สมานชาติ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 
กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน 

นายสุริยาวุธ  บุญดี ผอ.โรงเรยีนจิตติมาธีรวิทยา 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

นางแสงระวี  อัครสุขบุตร  ผอ.โรงเรียนบ้านอนุบาลหนองกี่  
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย 
นายเรืองยศ  สมมาตร ผอ.โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี  

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
นายเมธีนัณท์  วันดี  ผอ.โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์   

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผล 
นายสิทธิชัย  ศรีชุม  ผอ.โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา 
นายประชัน  เรืองมนตรี  ผอ.โรงเรียนบ้านตะโก “วันครู 2501”  
         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 

กรรมการและเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
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ข้อมูลทางการศึกษาเชิงปริมาณ 
1. ข้อมูลจ านวนโรงเรียนในสังกัด จ านวนทั้งสิ้น 214 โรงเรียน 

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ค.2563) ประกอบด้วย 
  1) โรงเรียนประถมศึกษา  จ านวน  135  แห่ง 
  2) โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  จ านวน  79  แห่ง 

แผนภูมิแสดงโรงเรียนในสังกัด 

 

ประถมศึกษา 
135 แห่ง 

 

ขยายโอกาส  
79 แห่ง 

ประถมศึกษา  

ขยายโอกาส 

 

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 3 
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2. ขนาดโรงเรียนตามเกณฑ์ 
 

ขนาดโรงเรียน จ านวนนักเรียน จ านวนโรงเรียน 
(แห่ง) 

ขนาดเล็ก  120 คน ลงมา 86 
ขนาดกลาง  121-600 คน 122 
ขนาดใหญ่ 601-1,500 คน 4 
ขนาดใหญ่พิเศษ 1,501 คน ขึ้นไป 2 

รวม  214 
 

แผนภูมิ แสดงจ านวนโรงเรียนในสังกัด จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 

 

 

86 
122 

4 2 
ขนาดเล็ก นร. 120 คนลงมา 

ขนาดกลาง นร. 121 - 600 คน 

ขนาดใหญ่ นร. 601-1500 คน 

ขนาดใหญ่พิเศษ นร. 1501 คน
ขึ้นไป 
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3. จ านวนนักเรียนในสังกัด รวมทั้งสิ้น  39,949  คน  
    (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563) จ าแนกตามระดับ ดังนี้ 
 

ระดับ จ านวนนักเรียน (คน) 
ก่อนประถมศึกษา 7,925 
ประถมศึกษา 26,541 
มัธยมศึกษาตอนต้น 5,483 

รวม 39,949 

แผนภูมิ แสดงจ านวนนักเรียนในสังกัด 

 
 
 

7,925 คน 
26,541  คน 

5,483 คน 

ก่อนประถมศึกษา 

ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนต้น 
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4. จ านวนนักเรียน ครูและผู้บริหาร จ าแนกรายอ าเภอ  
   ข้อมูล  ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 
 

ที ่ อ าเภอ นักเรียน ครู ผู้บริหาร 
1. นางรอง 9,669 568 62 
2. ละหานทราย 7,702 446 41 
3. หนองก่ี 5,702 359 37 
4. ปะค า 4,063 234 22 
5. หนองหงส์ 4,749 304 33 
6. โนนสุวรรณ 2,438 130 12 
7. โนนดินแดง 2,550 149 14 
8. เฉลิมพระเกียรติ 3,076 186 20 
 รวม 39,949 2,376 241 
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5. จ านวนสถานศึกษา ห้องเรียน นักเรียน ครู ปีการศึกษา 2563 
จ าแนกตามอ าเภอ  ข้อมูล 18 กรกฎาคม 2563 
 

อ าเภอ 
จ านวน 

สถานศึกษา 
ห้องเรียน 

จ านวนนักเรียน จ านวน 
คร ู

นร:ครู 
นร:
ห้อง ชาย หญิง รวม 

นางรอง 56 575 5,008 4,661 9,669 568 17:1 16:1 
ละหานทราย 34 409 4,060 3,642 7,702 446 17:1 18:1 
หนองกี ่ 35 359 3,011 2,691 5,702 359 15:1 15:1 
ปะค า 18 221 2,205 1,858 4,063 234 17:1 18:1 
หนองหงส์ 31 314 2,496 2,253 4,749 304 15:1 15:1 
โนนสุวรรณ 9 117 1,284 1,154 2,438 130 18:1 20:1 
โนนดินแดง 12 131 1,336 1,214 2,550 149 17:1 19:1 
เฉลิมพระเกียรติ 19 198 1,606 1,470 3,076 186 16:1 15:1 

รวมทั้งสิ้น 214 2,324 21,006 18,943 39,949 2,376 16:1 17:1 
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6. แสดงความขาดแคลนบุคลากรครู (ข้อมูล  18 กรกฎาคม 2563) 
 
อ าเภอ จ านวนครู+ผู้บริหาร จ านวนคร ู

 ครูตาม จ.18 ครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ขาด/เกิน 
 ผอ.+รองฯ ครูผู้สอน ผอ.+รองฯ ครูผู้สอน ผอ.+รองฯ ครูผู้สอน 

นางรอง 62 568 62 552 0 16 
ละหานทราย 41 446 41 444 0 2 
หนองก่ี 37 359 38 351 -1 8 
ปะค า 22 234 22 227 0 7 
หนองหงส์ 33 304 33 293 0 11 
โนนสุวรรณ 12 130 12 129 1 1 
โนนดินแดง 14 149 14 135 0 14 
เฉลิมพระเกียรติ 20 186 20 181 0 5 

รวม 241 2,376 242 2,312 -1 64 
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จ านวนบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
      และสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
      

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 

ในส านักงาน ในสถานศึกษา 

ผอ.สพป.    1 คน 

รอง ผอ.สพป. 3  คน

ศึกษานิเทศก์  18 คน 

บุคลากรทางการศึกษา  45 คน 

ลูกจ้างประจ า 1 คน 

ลูกจ้างช่ัวคราว  7 คน 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา  214 คน 

ข้าราชการครู  2,258 คน 

ลูกจ้างประจ า  58  คน 

ลูกจ้างช่ัวคราว  387  คน 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 8 คน 

พนักงานราชการ  165  คน 

ครูขั้นวิกฤต 38 คน 

ธุรการโรงเรียน  214 คน 

นักการภารโรง  135 คน 
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ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  2563 จ าแนกตามประเภท
รายจ่าย 

ประเภทรายจ่าย จ านวนเงิน (บาท) 
งบบุคลากร 1,339,984,214.51 
งบด าเนินงาน 96,166,618.76 
งบเงินอุดหนุน 191,292,968.00 
งบลงทุน 89,036,986.71 

รวม 1,716,480,787.98 
 

แผนภูมิการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ าแนกตาม
ประเภทรายจ่าย

 
 
ที่มา :  ข้อมูลจากระบบ GFMIS  ณ  วันที่  30  กันยายน  2563 

 
1,339,984,214.51

บาท 

 

96,166,618.76 
บาท 

 
191,292,968.00 

บาท 

 89,036,986.71 
บาท 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบลงทุน 
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ส่วนที่ 2  ทิศทางการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
            ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ได้ก าหนด       
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการตามภารกิจของเขตพ้ืนที่
การศึกษา เพ่ือให้บังเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในระดับสูงสุด ดังนี้ 
     

1. วิสัยทัศน์ 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  เป็นองค์กร 
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล  มุ่งสู่ความเป็นเลิศ  
บนพื้นฐานความเป็นไทย  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21  

2. พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 
การศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาทางเลือกและการศึกษาพิเศษแก่ประชากรวัย
เรียนทุกคน ให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพ้ืนฐานความเป็นไทย สอดคล้อง
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาพร้อมสู่ระดับสากล 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะ      
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
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  3. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  4. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  5.  พัฒนาระบบเครือข่ าย เทคโนโลยีและการสื่ อสารให้มี
ประสิทธิภาพ 
  6. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เสริมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 

3. ค่านิยมองค์กร 

“มุ่งสู่มาตรฐาน  บริการด้วยใจ สุจริตโปร่งใส ใส่ใจเพื่อนครู” 

4. เป้าประสงค์ 
 1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมทุกคนมีความพร้อมและพัฒนาการตาม
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
 2. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษา  
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมีศักยภาพเป็นพลโลก 
 3. เด็กด้อยโอกาส เด็กพิการและเด็กที่มีความสามารถพิเศษได้รับ         
การส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 
 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความรู้  ความสามารถตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
 5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 และ
สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและใช้หลักปรัชญา
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ของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่มาตรฐาน
การศึกษา 
 6. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง มีเครือข่ายและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่ง บริหารจัดการขยะ
และสิ่งแวดล้อม (Zero Waste) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

5.  ยุทธศาสตร์ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ก าหนดแนวทาง
การบริหารการจัดการศึกษาโดยยึดกรอบแผนตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 
– 2580)  ดังต่อไปนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถใน                          
                               การแข่งขัน ของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
                             มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
                   กับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา    

6. นโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
    บุรีรัมย์ เขต 3 

1.  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4 
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2.  การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
3.  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้กระบวนการศึกษาผู้เรียน           

เป็นรายบุคคล 
4.  การพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานราชการยุคใหม่ ในศตวรรษท่ี 21 
5.  การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ที่มีประสิทธิภาพ 
6. โครงการซ่อมแซมถนนดิจิทัลสู่โรงเรียน 
7.  โครงการจัดท า Big Data ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ 

สถานศึกษาในสังกัด  
8.  การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) 
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ส่วนที่ 3   ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 มีผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจ ที่ เกิดจากกระบวนการขับเคลื่อนการด าเนินงาน            
ที่หลากหลาย ส่งผลต่อสถานศึกษา ผู้เรียน และผู้รับบริการ ทั้งเชิงปริมาณและ   
เชิงคุณภาพ ตามผลผลิตและผลลัพธ์ ดังนี้  

1. ผลการปฏิบัติราชการ 
1.1 ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2563 
1.2 ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
  1.3 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  1.4 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามมาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  1.5 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 2. ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  2.1 ผลการพัฒนานักเรียนปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 
  2.2 ผลการทดสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษาระดับชาติ 
(NT, O-NET) ปีการศึกษา 2562 
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 3. ผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
  ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา จากรายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR)      
ปีการศึกษา 2562  
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1       ผลการปฏิบัติงาน 
 
1.1 ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  
     พ.ศ. 2563 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ด าเนินงาน
ประสบผลส าเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเปูาหมายของโครงการตาม
แผนปฏิบัติการและเป็นไปตามเปูาหมายตัวชี้วัดของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีผลการปฏิบัติงานจ าแนกเป็นรายยุทธศาสตร์ และ  
รายโครงการ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ได้ด าเนินการ
พัฒนาผู้ เ รี ยนให้มีความรัก ในสถาบันหลักและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
บนพ้ืนฐานความเป็นไทย ซึ่งได้ด าเนินงานโครงการต่างๆ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  ดังนี้ 
1. โครงการ การน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาล   
    ที่ 10 สู่การปฏิบัติ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ได้จัดท า
โครงการนี้ขึ้นเพื่อให้บุคลากรทุกคนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/สถานศึกษา 
เกิดความจงรักภักดีภาคภูมิใจ เทิดทูน และหวงแหนสถาบันพระมหากษัตริย์    
โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 
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1. ก าหนดเป็นนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 3  

2. สร้างความตระหนักให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา/ครูผู้สอน โดยให้ความรู้
ความเข้าใจในการที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและโอกาสอ่ืนๆ เช่น การนิเทศ
สถานศึกษาของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ 
เขต 3 และการนิเทศของศึกษานิเทศก์ 

3. สร้างแกนน าในการขับเคลื่อนการน้อมน าพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ 

4. ส่งเสริมการพัฒนาแกนน า/เครือข่ายในการน้อมน าพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ 

5. คัดเลือกสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างการน้อมน าพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ 

6. จัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ  เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
7. กิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” ของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  
ผลการด าเนินงาน 
1. บุคลากรทุกคนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/สถานศึกษา        

เกิดความจงรักภักดี ภาคภูมิใจ เทิดทูน หวงแหนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2.  ประชาสัม พันธ์ แ ละเผยแพร่การ เข้ าร่ วมกิจกรรมวันส าคัญ             

แก่ผู้เกี่ยวข้องได้รับรู้รับทราบในความจงรักภักดี 
3. ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีความรักสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความ
เอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
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 4.  ผู้ เรี ยนเป็นพลเมืองดี  มีจิตอาสา ห่ างไกลยาเสพติด มีน้ า ใจ 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 

              
 
2. โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
    ในสถานศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ได้จัดท า
โครงการนี้ขึ้นเพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดขับเคลื่อนการด าเนินโครงการและเข้าร่วม
กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา โดยปฏิบัติหน้าที่ในการเฝูาระวัง
และปูองกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ด าเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดโดยการบูรณาการจัดกิจกรรม  
สถานศึกษาปลอดบุหรี่  

ผลการด าเนินงาน 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยา

เสพติดในสถานศึกษา  โดยปฏิบัติหน้าที่เฝูาระวังและปูองกันปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงรู้ถึงพิษภัยและไม่ไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
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3. โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  จัดท าโครงการ
นี้ขึ้นเพ่ือพัฒนาโรงเรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคนตระหนักรู้ เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมี
เหตุผลและซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ เพ่ือสร้างคนดีให้
บ้านเมือง  สร้างโรงเรียนดีให้บ้านเมือง และสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 
 ผลการด าเนินงาน 
 1. ผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนในสังกัดมีผลงานโครงงานคุณธรรม    
ทั้งในระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียน ร้อยละ 50 

2. โรงเรียนผ่านการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว     
ร้อยละ 100 

3. โรงเรียนได้รับการส่งเสริมให้ประกวดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ  
4 ดาว จ านวน  3  โรงเรียน 
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4. ส่งเสริมความเข้มแข็งงานป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
    ในสถานศึกษา 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดนโยบายการเสริมสร้างทักษะการ
ด ารงชีวิตของผู้เรียนเพ่ือให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยมุ่งเน้นให้สถานศึกษา
ด าเนินงานในการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนทุกคนให้ห่างไกลจากภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3    
จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพ่ือให้ครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สามารถจัดการเรียนการสอนบูรณาการทักษะชีวิต สร้างภูมิคุ้มกันดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้พื้นภัยรูปแบบต่างๆ และภัยคุกคามรูปใหม่ได้ โดยด าเนินการ ดังนี้ 

1. จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
2. เชิญพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และเจ้าหน้าที่

ต ารวจ ประชุมวางแผนในการออกตรวจการเฝูาระวัง ในช่วงเทศกาลต่างๆ เชน 
เทศกาลลอยกระทง  วันวาเลนไทน์ เป็นต้น 

3. รายงานผลการออกตรวจเฝูาระวังความประพฤตินักเรียน 
ผลการด าเนินงาน 
ครูรับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จ านวน 214 โรงเรียน 
สามารถจัดประสบการณ์และแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้พ้นภัยจากรูปแบบต่างๆ และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ได ้
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

 
1. โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  จัดท าโครงการ
นี้ขึ้นเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้นักเรียนทั้งเด็กปกติ
และเด็กพิเศษเรียนรวม ได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถที่เป็นเลิศด้าน
วิชาการ เทคโนโลยี ศิลปะการแสดง และทักษะด้านวิชาชีพ สู่เวทีการประกวด
ของโรงเรียนในสังกัด ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น 
(ขยายโอกาส) ในระดับสถานศึกษา ระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เพ่ือคัดเลือกไปเป็นตัวแทนแข่งชันในระดับชาติ โดยด าเนินการ ดังนี้ 
 1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 2. ด าเนินการจัดการแข่งขัน 
 3. จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาท่ีไปเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับชาติ 
 4. สรุปผล/รายงานผล และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 ผลการด าเนินงาน 
 1.  นั ก เรี ยน และครู โรง เรียน ในสั งกัด  ได้ รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถในการแสดงออกที่เหมาะสม และพัฒนาด้านการเรียนการสอนทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 2. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ 
เขต 3 ได้รับการพัฒนาทักษะศักยภาพและสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่มาตรฐานสากลได้ 
 3. ครู นักเรียน มีความภาคภูมิใจในผลงาน มีขวัญก าลังใจในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษามากขึ้น 
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 4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 เข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 246 รายการ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จ านวน 3 รายการ รอง
ชนะเลิศอันดับ 1 จ านวน 5 รายการ และรองชนะเลิศอันดับ 2 จ านวน 6 รายการ 
และเหรียญทอง  จ านวน 161 รายการ อยู่ในล าดับที่ 2 ของจังหวัด และ ล าดับที่ 
26 ของภาค 

 
  
2. โครงการคัดเลือกสถานศึกษาและนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  
    ประจ าปีการศึกษา 2562 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ด าเนินการ 
จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือให้สถานศึกษาและนักเรียนที่มีความสนใจเพ่ือขอรับรางวัล
พระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยมีวิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ 
 2. จัดอบรมแนวทางหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดในการคัดเลือกนักเรียน 
นักศึกษาและสถานศึกษา เพ่ือขอรับรางวัลพระราชทาน จ านวน 50 โรงเรียน 
 3. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาและนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
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 4. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาและนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และด าเนินการประเมินสถานศึกษาที่ขอรับรางวัล
พระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2562  
 ผลการด าเนินงาน 
 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ 
เขต 3 ที่สนใจและสมัครเข้ารับการคัดเลือก จ านวน 2 แห่ง และผ่านการคัดเลือก
ระดับกลุ่มจังหวัด จ านวน  2 แห่ง ดังนี้ 

1. สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดเล็ก   
ได้แก่ โรงเรียนบ้านล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์  

2. สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง  ได้แก่ 
โรงเรียนบ้านขามน้อย อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์  

     
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ได้จัดท า
โครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยมีรายละเอียดการด าเนินงาน
โครงการต่าง ๆ ดังนี้ 
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1. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพใน 
    การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 
 Lส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จัดท า
โครงการนี้ขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพแข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
เสริมสร้างสมรรถนะและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และสร้างพลังในการรู้รัก
สามัคคี มีวินัยในหน่วยงาน โดยด าเนินการ ดังนี้ 
 1. อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จ านวน 150 คน 
 2. สรุปผล/รายงานผล 
 ผลการด าเนินงาน 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ทุกคนมีความรู้ ความสามารถ สุขภาพแข็งแรงทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีสมรรถนะที่ดี มีประสิทธิภาพ     
ในการปฏิบัติงาน รู้รักสามัคคี มีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงานหรือองค์กร 

              
 
2. โครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง        
    ครูผู้ช่วย สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ด าเนินโครงการ
นี้เพ่ือให้ครูบรรจุใหม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพครบทุกด้านในการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษา เพ่ือสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่ครู 
ให้เป็นครูดี ครูเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างวินัยในการปฏิบัติงานและ
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ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยด าเนินการจัดประชุมชี้แจงเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพครูบรรจุใหม่ จ านวน 154 คน 

ผลการด าเนินงาน 
1. ครูบรรจุใหม่ได้รับการพัฒนามีศักยภาพและความรู้มาใช้ในการ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ครูบรรจุใหม่ มีจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่เป็นครูที่ดี ครูเก่ง มี

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพและน าไปใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 100 

                    

      
 
3. โครงการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จัดท าโครงการ
นี้ขึ้นเพ่ือด าเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น โดยการประชุมชี้แจง
สร้างความเข้าใจตามนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
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 ผลการด าเนินงาน 
 1. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนขนาดเล็กสามารถควบรวมทุก
ระดับชั้น จ านวน 3 โรงเรียน 
 2. โรงเรียน Stand  Alone จ านวน 20 โรงเรียน 
 3. แผนการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กในการไปเรียนรวมในปีการศึกษา 
2563 จ านวน 19 โรงเรียน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ     
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายการรับนักเรียนและ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ให้เด็กทุกคนที่อยู่ในวัยเรียนได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ โดยจะต้องด าเนินการ
เกณฑ์เด็กเข้าเรียนและจัดสรรโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในวัยการศึกษา
ภาคบังคับได้เข้าเรียนอย่างทั่วถึงตามนโยบายและแนวทางเดียวกัน การจัดการ
ศึกษาตามอัธยาศัย การจัดการศึกษาโดยครอบครัวเป็นการจัดการศึกษาทางเลือก 
ที่ผสมผสานระหว่างการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จึงได้จัดท าโครงการ ดังนี้ 

1. โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและติดตาม ดูแลช่วยเหลือ              
    นักเรียนเพื่อลดอัตราเด็กออกกลางคัน ปีการศึกษา 2563 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ก าหนดให้เด็กท่ีอยู่
ในผืนแผ่นดินไทยทุกคนได้เข้ารับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและเข้าศึกษาภาคบังคับ 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  จัดท าโครงการนี้เพ่ือ
การติดตามเด็กท่ีมีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนครบร้อยละ 100 
ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กได้เรียนต่อจนจบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษา    
ปีที่ 3) โดยด าเนินการ ดังนี้ 
 1. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์แจ้งให้แก่ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง 
ผ่านสื่อต่างๆ เช่น ทางเว็บไซต์ ปูายประชาสัมพันธ์ เอกสาร/แผ่นพับ 
 2. แจ้งนโยบายและแนวทางการปฏิบัติข้อมูลข่าวสารการรับเด็กเข้าเรียน 
ข้อมูลประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การเข้าเรียนภาคบังคับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1 ผ่านทางเว็บไซต์เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ทราบอย่างทั่วถึง 
 ผลการด าเนินงาน 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 มีข้อมูล
เกี่ยวกับเด็กนักเรียนที่มีแนวโน้มจะออกกลางคันในเขตพ้ืนที่บริการทั้ง 8 อ าเภอ
เป็นรายบุคคล 
 2. ติดตามเด็กที่มีแนวโน้มจะออกกลางคันให้กลับเข้ามาเรียนทั้งในระบบ
และนอกระบบ ครบร้อยละ 100 
 3. ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาทุกคน 

2. โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ได้ด าเนินการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับครอบครัว เพ่ือให้ครอบครัวจัด
การศึกษาตามความต้องการและตามความถนัดของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียน
ตามสภาพจริงและประสบการณ์ตรง และเพ่ือให้การการเรียนการสอนโดยยึด
ผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นรูปแบบการบูรณาการโดยน าวิถีชีวิตเป็นตัวตั้งในการเรียนรู้ 
ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
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 1. ประชุมคณะท างานวิชาการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
 2. ประชุมคณะท างานวัดผลและประเมินผล 
 3. ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน 
 4. วัดและประเมินผู้เรียน 
 ผลการด าเนินงาน 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 มีการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว จ านวน 4 ครอบครัว นักเรียน จ านวน 4 คน 
 2. ครอบครัวมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาแก่บุตรหลานได้
อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 3. นักเรียนที่เรียนตามรูปแบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว มีความรู้
ตามมาตรฐานการศึกษาและคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยได้รับโอกาสเท่าเทียม
กับนักเรียนที่เรียนในระบบโรงเรียน 
 4. นักเรียนได้เรียนตามสภาพจริงและรับประสบการณ์จริง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม 

 การปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพนั้น สถานที่ท างานต้องมี
ความพร้อม สภาพแวดล้อมดี ถือเป็นปัจจัยส าคัญส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ได้เล็งเห็นความส าคัญ
ให้บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานอยู่ในสภาพแวดล้อมบรรยากาศที่ดี จึงได้จัดท าโครงการ 
ดังนี้ 
1. โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา 
    ที่ย่ังยืน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ด าเนินการ
จัดท าโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สุขภาวะในการ
ท างาน การลดใช้พลังงานและเพ่ือให้สถานศึกษาได้บริหารจัดการขยะได้อย่างเป็น
ระบบมีประสิทธิภาพ  โดยด าเนินการดังนี้ 
 1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร/สถานศึกษาคัดแยกขยะ งดใช้
ถุงพลาสติก กล่องโฟม สนับสนุนการใช้ถุงผ้า ตะกร้า ปิ่นโต 
 2. จัดกิจกรรมท าความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day)  5 ส. ภายใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และบริเวณรอบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ผลการด าเนินงาน 
 1. สถานศึกษาและบุคลากรมีความตระหนักเห็นถึงความส าคัญและ    
ลดการใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม สนับสนุนการใช้ถุงผ้าและตะกร้ามากขึ้น       
ร้อยละ 100 
 2. บุคลากรมีความตระหนักช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมให้ที่ท างาน 
น่าอยู่ น่าท างาน และผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อสถานที่และบริการ 
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 3. ส านักงานเขตมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานและการบริการ     
ได้ตามมาตรฐาน 

       
   

ยุทธศาสตร์ที่  6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา เป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้ 
การขับเคลื่อนนโยบายสู่เปูาหมายความส าเร็จที่ก าหนด อย่างมีคุณภาพเป็นระบบ
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จึงได้จัดท าโครงการ ดังนี้ 
1. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  จัดท าโครงการ
นี้ขึ้นเพ่ือวางแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบาย และจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือทบทวนกรอบภารกิจการจัดการศึกษา การ
วิเคราะห์ทิศทางและการก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับนโยบายอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ร่วมคิด ร่วมท าและร่วมพัฒนาให้เกิดการบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  โดยด าเนินการ ดังนี้ 
 1. ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เพ่ือทบทวนและวิเคราะห์ก าหนดนโยบาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 โดยทุกภาคส่วน 
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 2. ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ 
 3. จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ผลการด าเนินงาน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรี รัมย์  เขต 3 และ
สถานศึกษา มีกรอบทิศทางและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันโดยผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมคิดร่วมวางแผนและร่วมพัฒนา
อย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ มีแผนปฏิบัติการประจ าปีใช้เป็นกรอบ       
การปฏิบัติงานตามนโยบายที่มีประสิทธิภาพ และผ่านเกณฑ์มาตรฐานส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
 
                                     
 
 
 
 
2. โครงการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ 
    เขตพื้นที่การศึกษา 

 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาในปัจจุบันเป็น
ภารกิจที่ส าคัญต่อการพัฒนาการเรียนการสอนในสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม
ตัวชี้วัดและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ 
เขต 3 จึงเล็งเห็นความส าคัญและจ าเป็นของการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนิเทศ 
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ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ซึ่งส่งผลต่อ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 ผลการด าเนินงาน 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 มีเครื่องมือ
สื่อ นวัตกรรม ในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ 
 2. ผู้นิเทศทุกคนออกปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาที่เอ้ือต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 3. สถานศึกษาทุกแห่งสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาที่พัฒนาขึ้น 
 4. มีเอกสารสรุปผลและรายงานผลการนิเทศ ตามตามการจัดการศึกษา 
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ชิ้นงาน 

            
 
3. โครงการ “โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล” 

 กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดนโยบายโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล      
(1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) โดยด าเนินการโครงการให้เป็นรูปธรรมและมี  
ความยั่งยืนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าด้านการศึกษาของประเทศ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 3 เล็งเห็นความส าคัญของนโยบาย           
จึงขับเคลื่อนกิจกรรมเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมาย โดยด าเนินการ ดังนี้ 
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 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการแก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล จ านวน 55 โรงเรียน 
 2. ส่งเสริมจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน (1โ โรงเรียน 1 นวัตกรรม) 
 3. นิเทศ ก ากับ และติดตาม การจัดการศึกษาของโรงเรียน จ านวน 55 
โรงเรียน 
 4. ประชุมชี้แจงเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน    
การด าเนินงาน ITA Online   จ านวน 55 โรงเรียน  
 ผลการด าเนินงาน 
 1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล
มีความเข้มแข็งทางวิชาการ  สามารถด าเนินงานด้านวิชาการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 2. โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล มีผลงาน 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม 
 3. ด าเนินการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. โรงเรียนได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน ITA Online จ านวน 55 โรงเรียน 
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4. โครงการจัดท าแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กปี 2563 – 2564  
    สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 
 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียน 
ขนาดเล็ก เพ่ือให้มีการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา รวมถึงการบริหาร
อัตราก าลังให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 3 จึงท าจัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือด าเนินการตามนโยบายการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีนักเรียน 120 คนลงมา แก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก
ตามบริบทของพ้ืนที่โดยใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการให้เกิดความ
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยมีผู้เกี่ยวข้องระดับอ าเภอเข้ามามีส่วนร่วมส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 ผลการด าเนินงาน 
 1. โรงเรียนขนาดเล็ก ร้อยละ 100 มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับสภาพบริบทของแต่ละอ าเภอ 

2. โรงเรียนขนาดเล็ก ร้อยละ 100 มีการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับ   
ทุกฝุายในระดับอ าเภอเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 มีแผน
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปี 2563 – 2564 ระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด
 4. โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด มีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
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5. โครงการ “เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพภายใน  
    สถานศึกษา” 
 ส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จัดท าโครงการ
นี้เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาด าเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างถูกต้อง และ
เป็นระบบตามมาตรฐานเพ่ือให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายใน         
ที่ เข้มแข็งและเพ่ือติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ ด าเนินการโดยใช้วิธีนิเทศทางไกลในรูปแบบต่าง ๆ 
และมีนวัตกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ผลการด าเนินงาน 
 1. ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารโรงเรียน มีความรู้ 
ความเข้าใจ การประเมินคุณภาพภายในตามนโยบายการปฏิรูประบบการประเมิน
และประกันคุณภาพภายใน ร้อยละ 100   
 2. สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีขึ้นไป      
ร้อยละ 100 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
 4. นักเรียนมีคุณลักษะดี เก่ง และมีสุข 
6. โครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่   
    การศึกษา 

สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาเก่ียวกับการบริหารการศึกษา 4 ด้าน และงานตามนโยบายจุดเน้นของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 โดยภาพรวม สถานศึกษามีระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีการปฏิบัติสูงสุด ๓ อับดับ คือ           
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ด้านบริหารทั่วไป ด้านงบประมาณ และด้านบุคคล ส่วนด้านที่มีร้อยละการปฏิบัติ
น้อยที่สุด คือ ด้านวิชาการ มีการปฏิบัติมาก และสถานศึกษาในสังกัดทุกโรง      
มีการบริหารจัดการศึกษาท้ัง 4 ด้าน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไป    
ตามมาตรฐานของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด ร้อยละ 93.20  
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ผลการประเมินการปฏิบัติงาน 
1. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 มีผลการ
ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระดับคุณภาพ ดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย 3.81 
จ าแนกรายยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ประเมินผลตามระดับคุณภาพ 

นโยบาย/ตัวชี้วัด ระดับ 
คุณภาพ 

ค าอธิบาย
ระดับคุณภาพ 

นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 1.00 ปรับปรุง 
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีน้อมน าพระบรมราโชบาย 
ด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผูเ้รียนให้มีคณุลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

1 ปรับปรุง 

นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 4.11 ดีมาก 
ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รบัการพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศกึษาในระดับที่สูงขึ้น 

5 ดีเยี่ยม 

ตัวชี้วัดที่ 19 ร้อยละของผู้เรียนทีอ่่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และ
มีนิสัยรักการอ่าน 

  

          ตัวชี้วัดย่อยที่ 19.1 ร้อยละของผู้เรียนท่ีอ่านออก เขียนได้ 
คิดเลขเป็น (เฉพาะ สพป.) 

4 ดีมาก 
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นโยบาย/ตัวชี้วัด ระดับ 
คุณภาพ 

ค าอธิบาย
ระดับคุณภาพ 

          ตัวชี้วัดย่อยที่ 19.2 ร้อยละของผู้เรียนมีนสิัยรักการอ่าน 5 ดีเยี่ยม 
ตัวชี้วัดที่ 20 ร้อยละของผู้เรียนทีม่ีทักษะการคิด วิเคราะห ์ 4 ดีมาก 
ตัวชี้วัดที่ 24 ร้อยละของผู้เรียนทีม่ีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสาร
ภาษาที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละผู้เรียนมีทักษะ
ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่สองได้อย่างมีประสิทธิภาพ) 

1 ปรับปรุง 

ตัวชี้วัดที่ 27 ร้อยละของผู้เรียนทีม่ีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชา
เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

  

          ตัวชี้วัดย่อยที่ 27.1 ระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 5 ดีเยี่ยม 
          ตัวชี้วัดย่อยที่ 27.2 ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 4 ดีมาก 
          ตัวชี้วัดย่อยที่ 27.3 ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ไม่ประเมนิ - 
ตัวชี้วัดที่ 30 ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้
เรียนรูผ้่านกิจกรรมการปฏิบตัิจริง (Active Learning) 

5 ดีเยี่ยม 

ตัวชี้วัดที่ 35 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศ
สิ่งแวดลอ้มที่เอื้อตอ่การพัฒนาทกัษะอาชีพตามความถนัด 

4 ดีมาก 

นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 5.00 ดีเยี่ยม 
ตัวชี้วัดที่ 49 ผู้บริหาร ครู และบคุลากรทางการศึกษาทุกประเภท 
มีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตามความจ าเป็น 
ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสทิธิภาพ 

5 ดีเยี่ยม 

นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

4.29 ดีเยี่ยม 

ตัวชี้วัดที่ 54 ร้อยละของเด็กวัยเรยีนที่เข้ารับการศึกษาในแต่ละ
ระดับการศึกษา 

  

          ตัวชี้วัดย่อยที่ 54.1 ระดับประถมศึกษา (เฉพาะ สพป.) 1 ปรับปรุง 



ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรมัย์ เขต 3 48 

 

นโยบาย/ตัวชี้วัด ระดับ 
คุณภาพ 

ค าอธิบาย
ระดับคุณภาพ 

          ตัวชี้วัดย่อยที่ 54.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
(เฉพาะ สพป.) 

5 ดีเยี่ยม 

          ตัวชี้วัดย่อยที่ 54.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ดีเยี่ยม 
ตัวชี้วัดที่ 55 ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน   
          ตัวชี้วัดย่อยที่ 55.1 ระดับประถมศึกษา (เฉพาะ สพป.) 4 ดีมาก 
          ตัวชี้วัดย่อยที่ 55.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สพป. และ 
สพม.) 

5 ดีเยี่ยม 

          ตัวชี้วัดย่อยที่ 55.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (เฉพาะ 
สพม.) 

ไม่ประเมนิ - 

ตัวชี้วัดที่ 59 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีผ่านการประเมินมาตรฐาน
สถานศึกษาตามที่ก าหนด 

  

          ตัวชี้วัดย่อยที่ 59.1 ระดับปฐมวัย (เฉพาะ สพป.) 5 ดีเยี่ยม 
          ตัวชี้วัดย่อยที่ 59.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพป. และ 
สพม.) 

5 ดีเยี่ยม 

นโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 4.67 ดีเยี่ยม 
ตัวชี้วัดที่ 69 ร้อยละของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาผา่นเกณฑ์
การประเมินคณุภาพมาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

5 ดีเยี่ยม 

ตัวชี้วัดที่ 78 โรงเรียนขนาดเล็กมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น   
          ตัวชี้วัดย่อยที่ 78.1 ระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 (เฉพาะ 
สพป.) 

5 ดีเยี่ยม 

          ตัวชี้วัดย่อยที่ 78.2 ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (เฉพาะ สพป.)  4 ดีมาก 
คะแนนเฉลี่ยรวม 3.81 ดีมาก 
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ประเมินผลเทียบค่าเปูาหมาย 

นโยบาย/ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง    
ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร  
จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้
ผู้เรยีนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทาง
เป็นประมุข มีทัศนคติที่ดตี่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง 
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคณุธรรม จริยธรรม 

80 100.00 บรรล ุ

นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน    
ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสตูร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้     
ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรยีนเป็น
รายบุคคลฯ 

 
 
 

80 

 
 
 

100.00 

 
 
 

บรรล ุ
ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการพัฒนาหลักสุต
รสถานศึกษาใหส้อดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและ
พื้นที ่
ตัวชี้วัดที่ 21 ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ได้รับการส่งเสรมิสมรรถนะที่จ าเปน็ด้านการรูเ้รื่องการอ่าน 
(Reading Literacy) 

80 100.00 บรรล ุ

ตัวชี้วัดที่ 22 ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ได้รับการส่งเสรมิสมรรถนะที่จ าเปน็ด้านการรูเ้รื่อง
คณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy)  

80 100.00 บรรล ุ
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นโยบาย/ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดที่ 25 ร้อยละของผู้เรียนทีม่ีทักษะด้าน Digital 
Literacy ในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

100 90.00 ไม่บรรล ุ

ตัวชี้วัดที่ 26 ร้อยละของผู้เรียนทีม่ีความรู้ และทักษะในการ
ปูองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

100 97.51 ไม่บรรล ุ

ตัวชี้วัดที่ 31 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนรู้ให้
ผู้เรยีนในลักษณะของ STEM ศึกษา 

80 85.51 บรรล ุ

ตัวชี้วัดที่ 32 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรูต้าม
กระบวนการเรียนรู้บันได 5 ข้ัน  (IS: Independent Study) 

100 100.00 บรรล ุ

ตัวชี้วัดที่ 33 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้ และ
บรรยากาศสิ่งแวดล้อมท่ีส่งเสรมิสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

100 100.00 บรรล ุ

ตัวชี้วัดที่ 34 ร้อยละของผู้เรียน มี ID plan และ Portfolio 
เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

60 78.26 บรรล ุ

ตัวชี้วัดที่ 36 ร้อยละของผู้เรียนทีม่ีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย ลดลง ลดลง 
3.89% 

บรรล ุ

ตัวชี้วัดที่ 38 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีส่งเสรมิให้ผูเ้รียน 
มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและการประยุกต์ใช้ปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

80 99.07 บรรล ุ

นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหารครุ และบุคลากร 
ทางการศึกษา 

   

ตัวชี้วัดที่ 52 ร้อยละของบุคลากรในสังกัดที่พัฒนาตนเอง
ผ่านระบบ Digital Literacy 

80 81.68 บรรล ุ
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นโยบาย/ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา    
ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ า         
ทางการศึกษา 

   

ตัวชี้วัดที่ 57 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข้อมลู
ประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการวางแผนจัดการ
เรียนรู้ให้แกผู่้เรียนได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

100 100.00 บรรล ุ

นโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ    
ตัวชี้วัดที่ 75 มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กให้เกิดคณุภาพ  

มีรูปแบบ มีรูปแบบ บรรล ุ

ตัวชี้วัดที่ 77 จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง ลดลง ลดลง บรรล ุ
ตัวชี้วัดที่ 82 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมลูสารสนเทศท่ี
สามารถใช้ในการวางแผนการจดัการศึกษา     ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

100 100.00 บรรล ุ
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2. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ. 2560) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 มีผลการ
ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (พ.ศ.2560) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม คะแนนรวม 192.75 จ าแนกตามมาตรฐาน 
ดังนี้ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/ประเด็นการพิจารณา ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน 
ที่ได้รับ 

ค าอธิบาย
ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ    
       ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ด ี 5 42.5 ดีเยี่ยม 
    ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารในการน า
องค์การไปสูเ่ปูาหมาย 

3 7.5 ด ี

    ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการ
บริหารและการจัดการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

5 10 ดีเยี่ยม 

    ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการ
บริหารและการจัดการศึกษา 

5 10 ดีเยี่ยม 

    ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 การสร้างหรือประยุกต์การใช้
นวัตกรรม รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษา 4 6 ดีมาก 

    ประเด็นการพิจารณาท่ี 5 การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์
ภายในและภายนอกส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 4 4 ดีมาก 

    ประเด็นการพิจารณาท่ี 6 การน าผลการด าเนินงานมา
พัฒนาการบริหารและการจดัการศึกษา 5 5 ดีเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/ประเด็นการพิจารณา ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน 
ที่ได้รับ 

ค าอธิบาย
ระดับคุณภาพ 

      ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู ้ 3 7.5 ด ี
           ประเด็นการพิจารณาที ่2 การส่งเสริมให้เกดิการ
จัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการ
สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
community : PLC) และน าองค์ความรู้มาพัฒนาตนเอง 
พัฒนางานและพัฒนาองค์การ โดยใช้กระบวนการวิจัย 

 
 
3 

 
 

7.5 

 
 
ด ี
 

     ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอ านาจและการส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมในการบริหาร และการจดัการศึกษา 5 7.5 ดีเยี่ยม 

          ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การส่งเสริม สนับสนุน 
การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของบุคคล 
ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กร เอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา  
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 

5 7.5 ดีเยี่ยม 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 1 4 57.5 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

  
 

     ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานดา้นวิชาการ 5 12.5 ดีเยี่ยม 
        ประเด็นการพิจารณาที่ 6 พัฒนา ส่งเสรมิ 
สนับสนุน ก ากับ ดูแล ติดตามและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา  ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

5 12.5 ดีเยี่ยม 

     ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานดา้นงบประมาณ 5 5 ดีเยี่ยม 
        ประเด็นการพิจารณาที่ 1 การวางแผนการใช้
งบประมาณอย่างเป็นระบบ สอดคล้อง กับนโยบาย ปัญหา
และความต้องการ 

5 5 ดีเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/ประเด็นการพิจารณา ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน 
ที่ได้รับ 

ค าอธิบาย
ระดับคุณภาพ 

     ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารงานดา้นการบริหารงานบุคคล 3 6 ด ี
        ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การพิจารณาส่งเสรมิ ยก
ย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่ความเป็น
มืออาชีพสอดคล้องกับปัญหาความต้องการจ าเป็นและ
ส่งเสริม ความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

3 6 ด ี

     ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานดา้นการบริหารทั่วไป 4 6 ดีมาก 
        ประเด็นการพิจารณาที่ 1 การพัฒนาระบบและ
เครือข่ายข้อมลูสารสนเทศ 

4 6 ดีมาก 

      ตัวบ่งชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

3 9 ด ี

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 2 4 38.5 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

   

      ตัวบ่งชี้ที่ 1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีผลงานท่ี
แสดงความส าเร็จและเป็นแบบอยา่งได้ 

3 9 ด ี

      ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน เพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

5 25 ดีเยี่ยม 

                          2.1 ระดับปฐมวัย 5 7.5 ดีเยี่ยม 
                          2.2 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 5 17.5 ดีเยี่ยม 
      ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสตูร 

5 20 ดีเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/ประเด็นการพิจารณา ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน 
ที่ได้รับ 

ค าอธิบาย
ระดับคุณภาพ 

             ประเด็นการพิจารณาที ่2 ผลการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ                                   
(National Test : NT) 

5 10 ดีเยี่ยม 

ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 

   

                          4.1 ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  5 5 ดีเยี่ยม 
                          4.2 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 5 5 ดีเยี่ยม 
                          4.3 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6   -  -   - 
       ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรยีนไดร้ับสิทธิและโอกาส
ทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อในระดับ 
ที่สูงข้ึน หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 

4 7.75 ดีมาก 

             ประเด็นการพิจารณาที ่4 ผู้เรียนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานท่ีมีความต้องการพิเศษ ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
และส่งเสรมิให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ  
                           4.1 เด็กพิการเรยีนรวม 

3 2.25 ด ี

                          4.2 เด็กด้อยโอกาส 4 3 ดีมาก 
                          4.3 เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 5 2.5 ดีเยี่ยม 
       ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พนักงานราชการ ลูกจ้างในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษามผีลงานเชิงประจักษต์ามเกณฑ์ ไดรับการยก
ย่องเชิดชูเกียรต ิ

      5 
 

15 
 

ดีเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/ประเด็นการพิจารณา ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน 
ที่ได้รับ 

ค าอธิบาย
ระดับคุณภาพ 

       ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย มี
ความพึงพอใจในการบริการ และการจัดการศึกษา รวมทั้ง
การให้บริการ 

5 20 ดีเยี่ยม 

สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 3 5 96.75 ดีเย่ียม 
คะแนนรวมของภาพรวม ( 3 มาตรฐาน ) 5 192.75 ดีเย่ียม 

 
 ผลการติดตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และผลสะท้อนถึง
คุณภาพผู้เรียนในภาพรวม ดังนี้ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  
มีผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับ  ดีเยี่ยม 
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3. ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ (KPI Report System : KRS) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 มีผลการ

ประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
(KRS) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับคุณภาพ ได้คะแนนร้อยละ 92.43
จ าแนกแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 

รายการตัวชี้วัด ค่าคะแนนที่ได้ 
องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามภารกิจ
พ้ืนฐาน (Function Base)  
    1.1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการจัดเก็บข้อมูล 
         ผลการเรียนรายบุคคล 
    1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ    
         (O-Net) 
    1.4 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการจัดเก็บข้อมูล 
         บุคลากรด้วยระบบ EMIS 

4.87773 
 
 

4.63320 
5.00000 

 
5.00000 

 
องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจ
ยุทธศาสตร์แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่
ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda base) 
    2.1 โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (ยกเลิกตัวชี้วัด) 

 
 
- 

องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการบริหารงานตามหลักภารกิจ
พ้ืนที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัดหรือบูรณาการการ
ด าเนินงานหลายพ้ืนที่หรือหลายหน่วยงาน (Area base) 

- 
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รายการตัวชี้วัด ค่าคะแนนที่ได้ 

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนา
นวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงานงบประมาณ ทรัพยากร
บุคคลและการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือไปสู่
ระบบราชการ 4.0 (Innovation base)  

- 
 
 

องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มีความส าคัญ
เชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามนโยบายระดับชาติ นโยบาย
รัฐบาล (Potential base) ประกอบกับผลการประเมินองค์กร
ภายในและภายนอกประเทศ 

- 

องค์ประกอบที่  6 การประเมินผู้บริหารองค์การ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
    6.1 การลดพลังงาน 
    6.2 มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 
    6.3 การประหยัดงบประมาณ : ระดับความส าเร็จของการจัดท า 
         บัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
    6.4 การก ากับการดูแลการทุจริต 
    6.5 ภาวะผู้น า(มาตรฐานเขตฯ มาตรฐานที่ 1 การบริหาร 
         จัดการองค์การที่ดี) 
    6.6 ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารองค์การ 
    6.7 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ 
         6.7.1 การใช้ระบบ Video Conference 
         6.7.2 ความมั่นคงปลอดภัยในไซเบอร์ (Cyber) 

4.57647 
 

5.00000 
5.00000 
5.00000 

 
4.00000 
5.00000 

 
5.00000 

 
3.50000 
5.00000 
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รายการตัวชี้วัด ค่าคะแนนที่ได้ 

องค์ประกอบที่  6 การประเมินผู้บริหารองค์การ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  (ต่อ) 
     6.8 การสร้างเสริมคุณธรรมในองค์การ 
     6.9 การเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ/การดูแลเอาใจใส่ 
          ผู้บังคับบัญชา 
     6.10 การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 

 
 

4.25000 
4.80000 

 
- 

 
ค่าคะแนนเฉลี่ย  4.62166  ร้อยละ 92.43  ระดับคุณภาพ 

 
4. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment 
Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA 
Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือมุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานที่
โปร่งใสและเป็นธรรมในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มุ่งเน้นสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริตเพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ
และปฏิรูปกระบวนการปูองกันการทุจริตระบบให้มีมาตรฐานสากล  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 มีผลการประเมิน 
ในภาพรวมคะแนนร้อยละ 87.57  ระดับ A  ได้ล าดับท่ี 87 ของประเทศ 
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2 
2.    ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ได้ด าเนินการ
พัฒนานักเรียนทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน
ระดับปฐมวัยได้เสริมสร้างและประเมินพัฒนาการของนักเรียนทั้ง 4 ด้าน ระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้พัฒนานักเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและซ่อมเสริมผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
และได้จัดให้มีการทดสอบและประเมินคุณภาพนักเรียนประกอบด้วยการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 การประเมินคุณภาพนักเรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ดังนี้ 
1. ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 เปรียบเทียบ 
ค่าเฉลี่ยร้อยละและความสามารถรายด้าน ภาพรวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 ปีการศึกษา 2560 - 2562 

ความสามารถ ปีการศึกษา 
2560 2561 2562 

ด้านภาษาไทย 52.81 55.65 46.46 
ด้านคณิตศาสตร์ 40.28 51.26 46.77 

รวม 46.43 52.39 46.61 
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แผนภูมิแสดงผลการทดเปรียบเทียบผลการประเมิน การทดสอบแห่งชาติ ( NT )  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 – 2562 
 

 
 
2. ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละ รายกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาพรวมระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ปีการศึกษา 2560 – 2562 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 
2560 2561 2562 

ภาษาไทย 46.11 55.55 48.90 
คณิตศาสตร์ 36.26 35.92 31.32 
วิทยาศาสตร์ 39.19 40.16 34.75 
ภาษาอังกฤษ 32.73 34.34 29.74 

รวม 38.57 41.49 36.18 
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แผนภูมิแสดงผลการทดสอบ เปรียบเทียบผลการประเมิน การทดสอบแห่งชาติ (O-NET) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 – 2562 
 

      

 

3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละ รายกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาพรวมระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ปีการศึกษา 2560 – 2562 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 
2560 2561 2562 

ภาษาไทย 42.26 52.87 54.49 
คณิตศาสตร์ 22.04 26.94 22.72 
วิทยาศาสตร์ 30.92 35.42 28.95 
ภาษาอังกฤษ 27.31 25.80 28.48 

รวม 30.63 35.26 33.66 
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แผนภูมิแสดงผลการทด เปรียบเทียบผลการประเมิน การทดสอบแห่งชาติ  
( O-NET )ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 – 2562 

 
4.4 
3    ผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

3.1 ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกัน               
     คุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
 การประ เมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึ กษาของส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา มีการประเมิน 2 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 3.1.1 ผลการสังเคราะห์รายงานประจ าปีของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา จ านวน 3 มาตรฐาน มีผลการประเมินภาพรวม ดังนี้ 
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ระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ 3 สรุปภาพรวม 

โรงเรียน ร้อยละ โรงเรียน ร้อยละ โรงเรียน ร้อยละ โรงเรียน ร้อยละ 
ยอดเยี่ยม 

5 
 

43 
 

20.09 
 

45 
 

21.03 
 

41 
 

19.16 
 

33 
 

15.42 
ดีเลิศ  

4 
 

133 
 

62.15 
 

125 
 

58.41 
 

134 
 

62.62 
 

141 
 

65.89 
ดี  
3 

 
37 

 
17.29 

 
44 

 
20.56 

 
39 

 
18.22 

 
40 

 
18.69 

ปานกลาง 
2 

 
1 

 
0.47 

 
0 

 
0.00 

 
0 

 
0.00 

 
0 

 
0.00 

ก าลัง
พัฒนา 1 

 
0 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0 

 
0.00 

 
0 

 
0.00 

รวม 214 100 214 100 214 100 214 100 

 
 ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในระดับปฐมวัยโดยภาพรวม ดังนี้ 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 99.53 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100 

 3.1.2 ผลการสังเคราะห์รายงานประจ าปี ของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
จ านวน 3 มาตรฐาน มีผลการประเมินโดยรวมของสถานศึกษา ดังนี้ 
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ระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ 3 สรุปภาพรวม 

โรงเรียน ร้อยละ โรงเรียน ร้อยละ โรงเรียน ร้อยละ โรงเรียน ร้อยละ 
ยอดเยี่ยม 

5 
 

17 
 

7.94 
 

41 
 

19.16 
 

21 
 

9.81 
 

21 
 

9.81 
ดีเลิศ  

4 
 

117 
 

54.68 
 

132 
 

61.68 
 

135 
 

63.09 
 

135 
 

63.09 
ดี  
3 

 
77 

 
35.98 

 
41 

 
19.16 

 
58 

 
27.10 

 
57 

 
26.63 

ปานกลาง 
2 

 
3 

 
1.40 

 
0 

 
0.00 

 
0 

 
0.00 

 
1 

 
1.40 

ก าลัง
พัฒนา 1 

 
0 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0 

 
0.00 

 
0 

 
0.00 

รวม 214 100 214 100 214 100 214 100 

 
ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีผลการประเมิน ดังนี้ 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 98.60 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100 

โดยสรุปภาพรวม ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับดีขึ้นไป จ านวน 213 โรงเรียน คิดเป็น  
ร้อยละ 99.53 
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ส่วนที่ 4     ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
 

 ส านั ก ง าน เขต พ้ืนที่ ก า รศึ กษาประถมศึ กษาบุ รี รั ม ย์  เ ขต  3 มี              
การด าเนินงานที่เป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์และจุดเน้นของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งมีจุดเน้น       
3 ด้าน คือ จุดเน้นด้านผู้เรียน  จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ มีปัญหาและอุปสรรคบางประการ จึงมี
ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา ดังนี้ 
 
 
 

1. นักเรียนยังขาดทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
2. นักเรียนขาดความกระตือรือร้น ขาดแรงบันดาลใจในการก าหนด

เป้าหมายในอนาคต 
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET, NT ลดลง 
4. ผู้ปกครองมีฐานะยากจน ต้องการใช้แรงงานเพ่ือหารายได้ช่วยเหลือ

ครอบครัว และหรือย้ายติดตามผู้ปกครอง แล้วไม่ได้เข้าเรียนหรือมีการออก
กลางคัน 

5. ผู้ปกครองส่วนหนึ่งยังไม่เห็นความส าคัญและไม่ให้ความร่วมมือในการ
ส่งบุตรหลานเข้าเรียนในสถานศึกษาจนจบหลักสูตร 

6. รูปแบบการจัดการศึกษาในปัจจุบันไม่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาส าหรับ
เด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการเท่าท่ีควร 

1. จุดเน้นด้านผู้เรียน 

ปัญหาอุปสรรค 
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7. สถานศึกษาไม่มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสิทธิและโอกาส         
ทางการศึกษาท่ีชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กด้อยโอกาสที่มีจ านวนมาก 

8. การคัดกรองนักเรียนพิการ ด าเนินการไม่ได้ตามกระบวนการ 

  

1. ควรมีการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้
สามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 2. ควรส่ ง เสริมสนับสนุนและพัฒนาทักษะตามความถนัดและ
ความสามารถพิเศษให้กับนักเรียน เพ่ือให้สามารถน ามาต่อยอดในอนาคต 
 3. ควรมีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์อย่างจริงจังและต่อเนื่องทุกระดับ 
 4. ควรมีการส ารวจข้อมูลเด็กทุกประเภทให้ชัดเจน และมีการติดตามเด็ก
ในวัยการศึกษาภาคบังคับให้เข้าเรียนจนจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 5. จัดรูปแบบและกระบวนการเรียนการสอนที่ เหมาะสมส าหรับ        
เด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการ และสนับสนุนให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทดลอง 
ในรูปแบบที่เหมาะสม 
 6. ควรบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ     
อย่างจริงจัง 
 
 
 
 
 1. บุคลากรไม่เพียงพอและไม่ตรงตามสาขาวิชาเอก 

2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ปัญหาอุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
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 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดการส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนา
ความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
 3. ครูผู้สอนได้รับมอบหมายภารกิจอ่ืนมากเกินไปท าให้มีเวลาสอน
นักเรียนไม่เต็มที่ 
 4. สถานศึกษา ครูผู้สอน ไม่น าหลักสูตรสถานศึกษาไปสู่การเรียน      
การสอนอย่างจริงจัง ทั้งนี้ เนื่องจากการไม่ให้ความส าคัญ การไม่เข้าใจเรื่อง
หลักสูตรและจุดเน้นของหลักสูตรรวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน       
ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร 
 5. ครูผู้สอนใช้สื่อการเรียนการสอนน้อย และสื่อไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร ทั้งนี้เนื่องจากการขาดทักษะในการใช้สื่อ โดยเฉพาะสื่อด้านเทคโนโลยี
และคอมพิวเตอร์ ครูผู้สอนบางส่วนไม่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะพ้ืนฐาน      
ในการใช้เทคโนโลยี เ พ่ือการเรียนการสอน นอกจากนี้การสนับสนุนด้าน
งบประมาณยังไม่เพียงพอ เป็นต้น 
 6. ผู้บริหารขาดการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารมีภาระงานมาก 
และให้ความส าคัญด้านวิชาการน้อย 
 

 1. ควรจัดครูให้ตรงตามสาขาวิชาเอก 
 2. ควรจัดการอบรมพัฒนาให้ความรู้ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการปฏิรูปการเรียนรู้ 
 3. พัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานการใช้คอมพิวเตอร์ การผลิต 
การใช้สื่อเทคโนโลยีและการจัดท าแผนพัฒนาตนเอง ID PLAN 

ข้อเสนอแนะ 
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 4. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและสาระตามความต้องการ
ของท้องถิ่น 
 5. ให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(Active Learning) 
 6. สนับสนุนงบประมาณด้านการพัฒนางานวิชาการ ด้านสื่อการเรียน
การสอนและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เพียงพอ 
 7. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล อย่างต่อเนื่องให้เป็นรูปธรรม  
 
 
 

 1. การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
2 . ระบบข้อมูลสารสนเทศยั งขาดความชัด เจนไม่ตรงกับสภาพ         

ความเป็นจริง และไม่เพียงพอต่อการบริหารงานและขาดการประชาสัมพันธ์    
การใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
 3. บุคลากรในสถานศึกษา ขาดความรู้ ความช านาญ ด้านการเงินและ  
การบริหารงบประมาณ 
 4. สถานศึกษาบางแห่งยังขาดความตระหนักในการวางแผนเพ่ือพัฒนา
และน าแผนไปใช้ในการควบคุม ก ากับ ติดตาม  และน าแผนไปใช้ปฏิบัติ        
อย่างต่อเนื่อง 
 5. บุคลากรส านักงานบางส่วนยังขาดความตระหนักในการปฏิบัติงาน
และการให้บริการ 

3. จุดเน้นด้านการบริหาร

ปัญหาอุปสรรค 
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 6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดการพัฒนาตนเอง รู้ไม่เท่าทัน     
การเปลี่ยนแปลงโลกยุคใหม่ 
 7. สถานศึกษาขาดการส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้      
ในการบริหารจัดการโลกยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 และไทยแลนด์ 4.0 
 

 1. ควรพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทุกระดับให้มีความชัดเจน เพียงพอ 
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และให้มีการประชาสัมพันธ์การใช้ข้อมูลสารสนเทศ            
ที่มีประสิทธิภาพ 
 2. ควรจัดอบรมบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้  ความช านาญ       
ด้านการเงิน การบริหารงบประมาณ 
 3. สร้างความตระหนัก ให้ความส าคัญในการใช้แผนเป็นเครื่องมือ       
ในการบริหารจัดการการศึกษา มีการสื่อสารสร้างความเข้าใจให้ทั่วถึงทั้งองค์กร 
 4. ส่งเสริมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา 
 5. ส่งเสริมบุคลากรให้เข้ารับการอบรม พัฒนา ความรู้ความสามารถ     
ในการปฏิบัติหน้าที่ 
 6. การจัดหาเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอ และ
ทันสมัยรวมถึงจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่จ าเป็นและเพียงพอ 
 7. สร้างวัฒนธรรมขององค์กรด้านการบริการ 
 8. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ที่เป็นระบบ  
    

ข้อเสนอแนะ 
 



 

 

 

 

ภาคผนวก 



 

 

คณะผู้จัดท า 
ที่ปรึกษา 
นายสุชิต  ชมภูวงศ์     ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรรีัมย์ เขต 3 
นางสมจิต  สังขรักษ์    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบรุีรัมย์ เขต 3 
นายโชคอนันต์  วิชัยเลิศ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบรุีรัมย์ เขต 3 
น.ส.ปิยนุช เปี่ยมวริิยวงศ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบรุีรัมย์ เขต3 

คณะท างาน 
นายโชคอนันต์ วิชัยเลิศ  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบรุีรัมย์ เขต 3 
นายเอกชัย  ปุยะต ิ    ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
นายมาโนช   กลิ่นพยอม  ผู้อ านวยการกลุม่ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศฯ 
นางจันทร์เพ็ญ กฤตยานวัช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นางอัญชลี  ทันตะค ุ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นางนงนภา  แสนหาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นางธัญทิพย์ กิตต์เจริญเลิศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
นางอุษา  ภังภูธร    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางสาวศตกมล  ปุ่นศิริ  เจ้าหนา้ที่พิมพ์ดีด 
นายพชร   เทียมวงษ์     เจ้าหน้าท่ี ICT 
 

ผู้สนับสนุนข้อมูล 
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรมัย์ เขต 3 
ผู้อ านวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบรุีรมัย์ เขต 3 

เรียบเรียง /ออกแบบ /รูปเล่ม 
นางนงนภา  แสนหาญ     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นายพชร    เทียมวงษ์      เจ้าหน้าที่ ICT 



 

 

 
 

ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
ที่ 334/2563 

เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา  
                   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                   ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 

 
 

ด้วยส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบรุีรัมย์ เขต 3  มีภารกิจหลักในการ 
บริหาร จดัการศึกษา ส่งเสริม สนบัสนุนให้ประชากรวัยเรยีนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ  โดยยึดนโยบายและยุทธศาสตร์การด าเนินงานของ
กระทรวงศึกษาธิการ และกลยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นกลไก         
ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานใหบ้รรลตุามวตัถุประสงค์ เป็นการสรุปภารกจิหลักของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบรุีรัมย์ เขต 3 ท่ีด าเนินการจดัการศึกษาประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อรายงานและประชาสมัพันธ์ผลการจัดการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  ให้ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสาธารณชน    
ได้รับทราบ ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและครอบคลุม
ภารกิจ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจดัท ารายงานผลการจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2563 ของส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรรีัมย ์เขต 3 ดังน้ี 

1. ที่ปรึกษา 

1. นายสุชิต  ชมภูวงศ์      ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบรุีรัมย์ เขต 3 
2. นางสมจิต  สังขรักษ์      รองผอ.สพป.บุรีรมัย์ เขต 3 
3. นายโชคอนันต ์ วิชัยเลิศ รองผอ.สพป.บุรีรมัย์ เขต 3 
4. นางสาวปิยนุช  เปี่ยมวิริยวงศ์   รองผอ.สพป.บุรรีัมย์ เขต 3 

มีหน้าท่ี  ให้ค าปรึกษา แนะน า พิจารณาตัดสินใจ  และก ากับ ติดตาม เพื่อให้การ 
ด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ 



 

 

2. คณะกรรมการจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรรีมัย์ เขต 3 
1. นายโชคอนันต์  วิชัยเลิศ   รองผอ.สพป.บรุีรัมย์ เขต 3               ประธานกรรมการ 

2. นายวีระพงษ์   เทียมวงษ์  ผูอ้ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
                                    การจัดการศึกษา                         รองประธานกรรมการ 
3. นางปาลิดา   โคตรสมบตั ิ    ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา               กรรมการ 
4. นางวีรวรรณ ลัทธิกุล    ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน          กรรมการ 
5. นายวิเชียร  พลจันทึก    ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ          กรรมการ 
6. นายวิเชียร    คงหาญ         ผู้อ านวยการกลุม่บริหารงานบุคคล             กรรมการ 
7. นายสมบัติ   ศรีกลุา    ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์      กรรมการ 
8.  นายมาโนช   กลิ่นพยอม    ศึกษานิเทศก์  ปฏิบัติหน้าทีผู่้อ านวยการกลุม่ส่งเสรมิ 

 การศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
9.  นางณัฐชนก   ศรีเสน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าท่ี                
      ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา   กรรมการ 
10. นายสุวิทย์  ยิ่งยง  นิติกรช านาญพิเศษ ปฏิบตัิหน้าทีผู่้อ านวยการกลุ่ม 

 กฎหมายและคดี              กรรมการ 
11. นายธรรมดา   นนท์ตา    ศึกษานิเทศก ์                 กรรมการ 
12. นายอดิศักดิ์  สวนสวรรค์   ศึกษานิเทศก ์                กรรมการ 
13. นางมาลี   ใจภักด ี    ศึกษานิเทศก ์                       กรรมการ 
14. นางสุวรัชต์  วัชรสุทธิพงษ์  ศึกษานิเทศก ์              กรรมการ 
15. นางสาวสภุัคพร  เรือโป๊ะ    ศึกษานิเทศก ์                       กรรมการ 
16. นางสาวอรนุช ธนภัทรถิรโชต ิ ศึกษานิเทศก์            กรรมการ
17. นางสาวจรินญา  สายกระโทก นักวิชาการพัสดุปฏิบตัิการ          กรรมการ 
18. นางจันทรเ์พ็ญ  กฤตยานวัช    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ         กรรมการ 
19. นางอัญชลี    ทันตะค ุ         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ         กรรมการ 
20. นางธัญทิพย์  กิตติ์เจรญิเลิศ     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
21. นางพรนภัส  ละประโคน          นักวิชาการศึกษาช านาญการ          กรรมการ 
22. นางสาวกิตติกาญจน์  สอนกระโทก  นักวิชาการศึกษาปฏิบตัิการ          กรรมการ  
23. นางสาวศตกมล  ปุ่นศิร ิ                พนักงานพิมพ์ดีด           กรรมการ 
24. นายพชร เทียมวงษ์                 เจ้าหน้าท่ี ICT           กรรมการ 
25. นายเอกชัย    ปุยะติ        ผู้อ านวยการกลุม่นโยบายและแผน        กรรมการและเลขานุการ 



 

 

26. นางนงนภา  แสนหาญ     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
                                                                               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
27. นางอุษา      ภังภูธร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ    
                                                                               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าท่ี  สรุป รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลและจัดท าร่างเอกสารรายงานผลที่มีเนื้อหา 
ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในกรอบภารกจิที่รับผิดชอบหรือที่ไดร้ับ
มอบหมาย ให้มีความสมบูรณ์ เหมาะสมและมีคณุภาพ  

3. คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน 
1.  นายโชคอนันต์  วิชัยเลศิ      รองผอ.สพป.บรุีรัมย์ เขต 3         ประธานกรรมการ 
2.  นายเอกชัย   ปุยะต ิ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน    รองประธานกรรมการ 
3.  นายวีระพงษ์  เทียมวงษ ์ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
                                    การจัดการศึกษา                                             กรรมการ 
4.  นายมาโนช   กลิ่นพยอม ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุม่ส่งเสริมการศึกษา 
                                          ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    กรรมการ 
5.  นายธรรมดา   นนท์ตา  ศึกษานิเทศก ์               กรรมการ 
6.  นายอดิศักดิ์   สวนสวรรค์  ศึกษานิเทศก ์         กรรมการ 
7.  นางนงนภา  แสนหาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
8.  นางอุษา   ภังภูธร   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 มีหน้าท่ี  ตรวจสอบเอกสารรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  ที่คณะกรรมการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานน าเสนอและจัดพมิพ์ต้นฉบับเป็นรูปเล่ม
ให้สมบูรณ์  

ให้คณะกรรมการทุกคนท่ีไดร้ับการแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รบัมอบหมายเต็มความรู้
ความสามารถเพื่อให้บังเกิดผลตามเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสดุแก่ทางราชการ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
         สั่ง  ณ  วันท่ี  28  กันยายน  พ.ศ.  2563 

                           
        (นายสุชิต  ชมภูวงศ์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรรีัมย์ เขต 3    


