
 



 

 

ค ำน ำ 

            ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 มีบทบาท หน้าที่ใน    
การส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง และพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
ด า เนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมี เป้ าหมาย ที่ สนองต่อนโยบายรัฐบาล
กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย  6  
ยุทธศาสตร์ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลติและพัฒนาคร ู
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การผลติพัฒนาก าลังคน และงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการ
ของการพัฒนาประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ICT เพื่อการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ 
 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงจัดท าข้ึนเพื่อสรุปผล
การด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรรีัมย์ เขต 3 เผยแพร่ใหส้าธารณชนไดร้ับทราบ 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ขอขอบคุณ  ทุกท่าน    
ทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ตลอดจนชุมชนและองค์กรทุกภาคส่วนที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 3 ให้บรรลุเป้าหมาย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการด าเนินงานฉบับนี้   
จะเป็นข้อมูลเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรมัย์ เขต 3                                                                        
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ส่วนที่ 1     บทน า 
   
สภาพทั่วไป 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 เป็นหน่วยงาน
ที่สนองนโยบาย  ต่อกระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาและ
ส่งเสริมให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง 
มีความเสมอภาคและมีคุณภาพ ประกอบด้วยสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่  8  
อ าเภอของจังหวัดบุรีรัมย์  ได้แก่ อ าเภอนางรอง อ าเภอหนองก่ี  อ าเภอหนองหงส์  
อ าเภอโนนสุวรรณ  อ าเภอปะค า  อ าเภอโนนดินแดง  อ าเภอละหานทราย และ
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จ านวน  216  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 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  อ าเภอห้วยแถลง
และอ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 
 ทิศใต้  ติดต่อกับประเทศกัมพูชา และอ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอเมือง  อ าเภอประโคนชัยและอ าเภอ   
บ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอเสิงสาง อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัด
นครราชสีมา และอ าเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว 
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แผนที่เขตบริการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
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ภารกิจหลัก 

1.2  ภารกิจและอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการ
ภ า ย ใ น ส า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า  พ .ศ . 2546 แ ล ะ ป ร ะ ก า ศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2560 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา   
มีอ านาจหน้าที ่ดังต่อไปนี้ 
        (1) จัดท านโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา         
ของ เขต พ้ืนที่ การศึกษาให้สอดคล้องกับ นโยบายมาตรฐานการศึกษา        
แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น 
       (2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป          
ของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรร
งบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
         (3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ
สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
         (4) ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        (5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ     
ด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากร 
บุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        (7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผล
สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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        (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) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติ งานของ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

  1.3 การบริหารจัดการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 เป็นหน่วยงาน
อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        
มีการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา         
โดยแบ่งเป็น 8 กลุ่ม ดังนี้ 
  1. กลุ่มอ านวยการ 
  2. กลุ่มนโยบายและแผน 
  3. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
  4. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  5. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  6. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  7. หน่วยตรวจสอบภายใน 
  8. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
   

 

 

5 



รายงานผลการด าเนินงานจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างการบริหารงานภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบรุีรัมย์ เขต 3 

6 



รายงานผลการด าเนินงานจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างการบริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 

7 



รายงานผลการด าเนินงานจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

  

 

 
 

 

 

 

     
 

        
            
 

                                 
 

นายสุชิต  ชมภูวงศ์ 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 3 

 

ดร.ปัญญา  หาแก้ว 
รอง ผอ.สพป.บุรรีัมย์ เขต 3 

คณะผู้บริหารการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
 

8 

นางสมจิต  สังรักษ์ 
รอง ผอ.สพป.บุรรีัมย์ เขต 3 

 

นายพิษณุ  ดิเรกกุล 
รอง ผอ.สพป.บุรรีัมย์ เขต 3 

 



รายงานผลการด าเนินงานจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

  

 

 

 

 

                                   

                          

                                            
 

คณะผู้อ านวยการกลุ่ม 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 

 

นายวีระพงษ์  เทียมวงษ์ 
ผอ.กลุ่มนเิทศฯ 

 

นายเอกชัย  ปุยะติ 
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 

 

นางวีรวรรณ  ลัทธิกุล 
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

นางปาลิดา  โคตรสมบัติ 
ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มส่งเสริม 

การจัดการศึกษา 
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นางวีรยา  รังสูงเนิน   
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 

 

นางแน่งน้อย  บันรัมย ์
ผอ.กลุ่มอ านวยการ 

 

นายวิเชียร  คงหาญ 
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

นายมาโนช  กลิน่พยอม 

ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีฯ 
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1.  นายสุชิต  ชมภูวงศ์    ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3          ประธานกรรมการ 
2.  นายสมภูมิ  สิงห์โตหิน  กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐ 
3.  ดร.สุริยาวธุ  บุญดี กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเอกชน 
4.  นายชาติชาย  สิทธธิรรม                    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5.  นายส าเร็จ  จบสัญจร          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6.  นายสมาน  พลจังหรีด          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7.  นายเกรียงศักดิ์  อริยะศิริวงศ์         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8.  นายสุรชัย  นามปราศรัย         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9.  นายวีระพงษ์  เทียมวงษ์  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ  กรรมการและเลขานุการ 
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องค์คณะบุคคล 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
การศึกษา 
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จ านวนสถานศึกษาในสังกัด จ าแนกตามขนาด 
ขนาดสถานศึกษา จ านวน

สถานศึกษา 
ร้อยละ 

ขนาดเล็ก (นร.0-120 คน) 84 38.89 
ขนาดกลาง (นร.121-600 คน) 125 57.87 
ขนาดใหญ่ (นร.601-1,500 คน) 5 2.31 
ขนาดใหญ่พิเศษ (นร.1,500 คนข้ึนไป) 2 0.93 

รวม 216 100 
 

จ านวนสถานศึกษา ห้องเรียน นักเรียน ครู ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามอ าเภอ 

อ าเภอ 
จ านวน 

สถานศึกษา 
ห้องเรียน 

จ านวนนักเรียน จ านวน 
คร ู

นร:ครู 
นร:
ห้อง ชาย หญิง รวม 

นางรอง 58 603 5,467 4,987 10,454 735 14:1 17:1 
ละหานทราย 34 413 4,285 3,842 8,127 524 15:1 19:1 
หนองกี ่ 35 366 3,255 2,947 6,202 434 14:1 16:1 
ปะค า 18 231 2,330 2,109 4,439 310 14:1 19:1 
หนองหงส ์ 31 309 2,630 2,456 5,086 391 13:1 16:1 
โนนสุวรรณ 9 115 1,416 1,255 2,671 171 15:1 23:1 
โนนดินแดง 12 136 1,460 1,361 2,821 188 15:1 20:1 
เฉลิมพระเกียรติ 19 202 1,803 1,568 3,371 250 13:1 16:1 

รวมทั้งสิ้น 216 2,375 22,646 20,525 43,171 3,003 14:1 18:1 

หมายเหตุ : โรงเรียนบ้านจาน มีนักเรียน 0 คน เนื่องจากมาเรียนรวมกับ 
                     โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) 
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ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 3 
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จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2560 ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2560 
 

ระดับการศึกษา ระดับชั้น 
โรงเรียนรัฐบาล 

นักเรียน ห้อง 

ก่อนประถมศึกษา 
อนุบาล 1 377 31 
อนุบาล 2 4,201 249 
อนุบาล 3 4,420 252 

รวมก่อนประถมศึกษา 8,998 532 

ประถมศึกษา 

ประถมศึกษาปี่ที่ 1 4,400 262 
ประถมศึกษาปี่ที่ 2 4,563 261 
ประถมศึกษาปี่ที่ 3 4,657 260 
ประถมศึกษาปี่ที่ 4 4,827 258 
ประถมศึกษาปี่ที่ 5 4,939 261 
ประถมศึกษาปี่ที่ 6 4,885 259 

รวมประถมศึกษา 28,271 1,561 

มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 2,146 95 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 1,966 95 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 1,790 92 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 5,902 282 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 - - 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย - - 
รวมทั้งสิ้น 43,171 2,375 
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 การเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT)  
          ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 

ทักษะที่ประเมิน ค่าเฉลี่ยร้อยละ 
ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 
2560 

ผลต่าง 
+/- 

ด้านความสามารถทางภาษา 48.88 52.81 +3.93 
ด้านค านวณ 37.14 40.28 +3.14 
ด้านเหตุผล 52.27 46.21 -6.06 

รวม 46.10 46.43 +0.33 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 
2560 

ผลต่าง 
+/- 

ภาษาไทย 53.21 46.11 -7.10 
คณิตศาสตร์ 38.57 36.26 -2.31 
วิทยาศาสตร์ 41.00 39.19 -1.81 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 45.64 - - 
ภาษาอังกฤษ 30.11 32.73 +2.62 

รวม 41.70 38.57 -3.13 
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ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 
2560 

ผลต่าง 
+/- 

ภาษาไทย 44.69 42.26 -2.43 
คณิตศาสตร์ 24.71 22.04 -2.67 
วิทยาศาสตร์ 33.19 30.92 -2.27 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 46.51 - - 
ภาษาอังกฤษ 27.16 27.31 +0.15 

รวม 35.25 30.63 -4.62 
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ส่วนที่ 2  ทิศทางการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
            ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ได้ก าหนด       
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการตามภารกิจของเขตพ้ืนที่
การศึกษา เพ่ือให้บังเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในระดับสูงสุด 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้  

1. วิสัยทัศน์ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จัดการศึกษามี
คุณภาพและมาตรฐาน  ยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งสู่ความเป็นเลิศ บนพื้นฐานความ
เป็นไทยพร้อมสู่สากล 

2. พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย การศึกษาระดับ 
ขั้นพ้ืนฐานการศึกษาทางเลือกและการศึกษาพิเศษแก่ประชากรวัยเรียนทุกคน ให้
ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความเป็นไทย มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและระดับสากล 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 3. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 4. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

3. ค่านิยมองค์การ            

มุ่งสู่มาตรฐาน     ทะยานสู่เป้าหมาย 
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4. เป้าประสงค์ 

 1. ผู้เรียนระดับปฐมวัยทุกคนมีความพร้อมและพัฒนาการตามมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
 2. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษา  
มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 3. เด็กด้อยโอกาสและเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 
 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความรู้ ความสามารถตาม
มาตรฐานวิชาชีพมีวัฒนธรรมและรับผิดชอบ 
 5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 และ
สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งมีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นกลไก
ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐาน  

5. 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ก าหนดแนวทาง
การบริหารงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์
การปฏิรูปการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและ 
การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การผลิตพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับ    
ความต้องการของการพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ICT เพ่ือการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ     
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6. จุดเน้นส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
1. ด้านผู้เรียน 
 1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการทดสอบระดับชาติ           
(O-NET, NT) ในกลุ่มสาระหลักเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 
 2) นักเรียน ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ทุกคน ชั้น ป.2 ขึ้นไป ต้องอ่านคล่อง 
เขียนคล่อง  
 3) นักเรียนมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อการตาม CERR เตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
 4) นักเรียนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง  มีความสามารถด้านกีฬา ทักษะชีวิต
และอาชีพ 
 5) นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ด้อยโอกาส ได้รับการส่งเสริม/พัฒนา
เต็มศักยภาพ 
 6) นักเรียนมีค่านิยม  12 ประการ และปลอดการใช้สารเสพติด 
2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1) เป็นคนดี ความรู้ความสามารถดี จงรักภักดี มีวัฒนธรรมและรับผิดชอบ 
          2) ครูจัดการเรียนการสอน วัดประเมินผล สอดคล้อง มาตรฐานการเรียนรู้
เต็มศักยภาพ 
          3) ผู้บริหารต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ประจ าสถานศึกษา (CEO on Board)  
3. ด้านการบริหารงาน 
 1) บริหารที่ยึดประโยชน์ผู้เรียน สถานศึกษา ประชาชนในพื้นท่ีเป็นส าคัญ 
(9 ดีของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์) 
 2) ยึดหลักธรรมาภิบาล 
 3) ส่งเสริมการท างานเป็นทีม มีจิตบริการ/การสร้างเครือข่าย 
 4) ยกย่องเชิดชูเกียรติ รางวัล  แก่หน่วยงาน บุคคลที่ปฏิบัติงานส าเร็จตาม
เป้าหมาย/เป็นผลดีต่อราชการ 
 5) ใช้ ICT สนับสนุนการบริหารจัดการ การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

17 



 รายงานผลการด าเนินงานจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 

“โอกาส  คุณภาพ  คุณธรรม วัฒนธรรม และรับผิดชอบ” 
“ เป็นคนดี ความรู้/สามารถดี และจงรักภักดี” 

7. นโยบายเร่งด่วนที่ต้องเร่งรัดเป็นกรณีพิเศษ 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 

1.  ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ (Moderate Class More Knowledge)  
1) ลดเวลาเรียนภาควิชาการและการลดเวลาของการจัดกิจกรรม   

การเรียนรู้ 
2) เพิ่มเวลารู้ เพิ่มเวลาและโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง  

มีประสบการณ์ตรง คิดวิเคราะห์ท างานเป็นทีมและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข
จากกิจกรรมสร้างสรรค์ที่หลากหลายมากขึ้น 
 2. การอ่านออกเขียนได้ “ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 3 ปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้” 
 3. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  โดยการประกันโอกาสทางการศึกษา 
การประกันคุณภาพการศึกษา การประกันประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกล (DLTV, DLIT) และพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 4. ทักษะอาชีพและการมีงานท า มุ่งให้เด็กมีทักษะทางอาชีพและทักษะชีวิต
ตามความสนใจความถนัดและความต้องการของผู้เรียน ตามความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 
 5. การพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  
 6. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) และโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อโรงเรียน
สุจริต) 
 7. โครงการสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
 8. โครงการโรงเรียนประชารัฐ 
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ส่วนที่ 3   ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
   

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
 
 
โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย 
  

ด าเนินโครงการโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย 
ส่งเสริมการจัดทักษะจัดประสบการณ์ของครูปฐมวัย และพัฒนากระบวนการ 
นิเทศ ติดตาม การจัดประสบการณ์ของครูปฐมวัยมีครูผู้สอนระดับปฐมวัย จ านวน 
532 คน  ศึกษานิเทศก์ จ านวน 20 คน และผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยทุกคน    
ทุกโรงเรียน เข้าร่วมโครงการ ผลการด าเนินงาน 
 1. ครูปฐมวัย ได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับความต้องการและหลักการ
จัดการศึกษาปฐมวัยพัฒนารูปแบบและวิธีการจัดประสบการณ์ที่เหมาะสม
สอดคล้องกับหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. เด็กปฐมวัย ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการจากครูปฐมวัย และผู้ปกครอง
อย่างเหมาะสม 
 3. ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย สามารถส่งเสริมและเฝ้าระวังพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยได้อย่างเหมาะสม 
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โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
  

ด าเนินโครงการเพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษา น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา  จ านวน  216  แห่ง ขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาสู่การพัฒนาผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
(Best Practice)  จ านวน 214 แห่ง  นิเทศ ติดตามการรักษามาตรฐานและ  
สร้างเสริมความยั่งยืนแก่สถานศึกษาที่ได้รับการประกาศเป็นสถานศึกษาพอเพียง 
จ านวน 115 แห่ง  นิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนและการประเมินสถานศึกษา
พอเพียงที่มีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และได้รับการคัดเลือก
เป็นสถานศึกษาพอเพียงหรือศูนย์การเรียนรู้ที่เป็นแบบอย่าง จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ 
โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา  อ าเภอปะค า  จังหวัดบุรีรัมย์ 

                                          
 
โครงการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559   

 ด าเนินโครงการเพ่ือให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ ตรงตาม
ความต้องการ ความถนัดอย่างเต็มศักยภาพ ครูได้รับการสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน และการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษามี     
การบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามบริบทของสถานศึกษา ความส า เร็จ  
ในการแข่งขันของนักเรียนในระดับต่าง ๆ ส่งผลให้ผู้ปกครองและชุมชน มีความ
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ภาคภูมิใจ สถานศึกษาในสังกัดได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาค จ านวน  139  
แห่ง  ซึ่งเป็นตัวแทนแข่งขันในระดับชาติและสถานศึกษาในสังกัดได้รับรางวัล
เหรียญทองระดับชาติ จ านวน 9 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 4.16 
 

       
 
 
โครงการสร้างเสริมจิตส านึกด้านการบริหารจัดการขยะ น้ าเสีย พลังงานและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ  

 ด าเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เพ่ือส่งเสริม
การจัดกิจกรรมการคัดแยกขยะ กิจกรรม 3Rs ลดขยะในสถานศึกษา จัดประชุม
ชี้แจงผู้บริหารโรงเรียน/ครู ในโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School 
ให้แก่โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการน าร่อง จ านวน  215  โรงเรียน และ
คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ จ านวน  51  โรงเรียน  
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โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

 ด าเนินโครงการ เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการปลุกฝังคุณลักษณะ พฤติกรรม
สุจริต ท าให้พัฒนาตนเองให้เป็น “คนดีของแผ่นดี” โดยจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน 
“คนดีของแผ่นดิน” จัดประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย จ านวน  215  
โรงเรียน นิเทศ ติดตามการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โครงการโรงเรียน สพฐ. ใสสะอาด ปราศจาก
คอร์รัปชั่น 

  

 
  

ด าเนินโครงการเพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด และเป็น
แนวร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน โดยใช้
กระบวนการลูกเสือ ซึ่งคัดเลือกลูกเสือโรงเรียนขยายโอกาส จ านวน  79  
โรงเรียน ๆ ละ 1 หมู่ ๆ ละ 8 คน รวมทั้งสิ้น 632 คน  เข้าอบรม   2  รุ่น       
ค่ายกองร้อยต ารวจตระเวนชายแดน ที่ 215 อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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โครงการพัฒนาความเข้มแข็งในโรงเรียนตามนโยบาย  
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 

 ด าเนินโครงการเพ่ือให้นักเรียนทุกคน พัฒนา 4H  คือ Head (กิจกรรม
พัฒนาสมอง)  Heart (กิจกรรมพัฒนาจิตใจ)  Hand  (กิจกรรมพัฒนาทักษะ   
การปฏิบัติ)  และ Health (กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ) โรงเรียนสามารถบริหาร
จัดการเวลาเรียนโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ได้อย่าง
เหมาะสม ทั้งด้านวิชาการและด้านปฏิบัติ ครูสามารถออกแบบและจัดกิจกรรม
เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาตนเอง  ตามความสนใจ ความถนัด มีคุณภาพ 
ตามหลักสูตร และมีความสุขกับการเรียนรู้ โดยน านักเรียนทุกคน ผู้บริหาร และ
ครูในโรงเรียนโครงการ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 จ านวน 98 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรม
จัดค่ายเพ่ิมความรู้ : OBEC Active Learning Camp 

         
 
โครงการแนะแนวทางการศึกษาเพื่อการมีงานท า 

 ด าเนินโครงการเพ่ือให้สถานศึกษามีการด าเนินงานแนะแนวอาชีพ    
อย่างเป็นระบบ ผู้บริหารครู แนะแนว และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความ
เข้าใจในการแนะแนวอาชีพและมีส่วนร่วมในการพัฒนางานแนะแนวอาชีพได้
อย่างมีคุณภาพ โดยบูรณาการกับกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ โครงงานอาชีพ
เป็นไปตามการเรียนรู้ที่คาดหวังตามระดับชั้นตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –  
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มัธยมศึกษาปีที่ 3 และขยายเครือข่าย ศูนย์แนะแนวอ าเภอละ 1 ศูนย์ รวม 8 
ศูนย์ ส่งผลให้นักเรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง รู้จักงานและสามารถตัดสินใจเลือก
อาชีพได้อย่างเหมาะสม 
 

         
 
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 

 ด าเนินโครงการเพ่ือขับเคลื่อนมาตรการการอ่านออกเขียนได้ อ่านรู้เรื่อง
และสื่อสารได้ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาไทยสูงกว่าร้อยละ 3 ส่งเสริมและ
พัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นไปทุกคนอ่านออกเขียนได้ ส่งเสริม
พัฒนานักเรียนที่มีความสามารถภาษาไทยเป็นพิเศษ ส่งเสริมพัฒนารูปแบบ
บริหารจัดการและวิธีการเรียนรู้ภาษาไทยที่ได้ผล พัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระ    
การเรียนรู้ภาษาไทยให้มีทักษะเทคนิค ความรู้ความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนภาษาไทยที่ พัฒนาการอ่าน คิดวิ เคราะห์  และสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ การสอนอ่านแจกลูกสะกดค า การสอนอ่านรู้เรื่องและสื่อสาร
ได้ตามแนวทาง PISA การเร่งรัดพัฒนาอ่านออกเขียนได้ โดยมีครูภาษาไทย     
เข้าร่วมรับการอบรม จ านวน 215 โรงเรียน  
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โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝัน 

 ด าเนินโครงการเพ่ือให้โรงเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติที่ดีของ
โรงเรียนในฝันทุกโรงเรียนเพ่ือเร่งรัดและกระตุ้นให้เกิดผลการด าเนินงาน       
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น โดยจัดประชุมผู้รับผิดชอบชองโรงเรียนในฝัน
ร่วมกับ สพฐ. ด าเนินการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่ เกณฑ์มาตรฐาน OBECQA  
โรงเรียนในสังกัดเข้าโครงการรุ่นที่ 1 – 3 จ านวน 11 โรงเรียน ทุกโรงเรียนผ่าน
การประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน    
 
โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 ด าเนินโครงการเพ่ือให้โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการจัดการศึกษา      
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ครูพัฒนางานตามแนวทางห้องเรียนคุณภาพ 
โรงเรียนได้รับการนิเทศจากศึกษานิเทศก์ และศูนย์เครือข่ายการนิเทศ/กลุ่ม
โรงเรียนอย่างทั่วถึง มีเป้าหมายการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนส่งผลให้
โรงเรียนได้รับการนิเทศร้อยละ 100 โรงเรียนมีการพัฒนาตามแนวทางห้องเรียน
คุณภาพร้อยละ 100 นักเรียนขั้นพ้ืนฐานและปฐมวัยมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 
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โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์คณิตศาสตร์ 

 ด าเนินโครงการเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับครูผู้สอนคณิตศาสตร์
ในการน าเทคนิคการคิดเลขเร็วไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบาย
ของรัฐมนตรี ในเรื่อง การท่องสูตรคูณ การคิดเลขเร็ว และการคิดเลขเร็วรวมไป
ถึงกิจกรรมการแข่งขัน คิดจนคล่อง ท่องขึ้นใจ ที่จัดขึ้นเพ่ือยกย่องนักเรียน 
ครูผู้สอนและสถานศึกษาที่ด าเนินงานในเรื่องดังกล่าวได้ประสบผลส าเร็จ          
มีครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เข้าร่วมโครงการจ านวน  215  คน 
 

       
 
 
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

 ด าเนินโครงการเพ่ือให้ทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
ในรูปแบบที่หลากหลายตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 
ขับเคลื่อนให้สอดคล้องเป็นไปตามแผนส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิต 
(3 ดี) จัดอบรมห้องสมุดมีชีวิต (3 ดี) ในด้านการอ่านและการใช้โปรแกรมห้องสมุด
อัตโนมัติ สพฐ. กิจกรรมประกวดส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิต (3 ดี) 
ส่งผลให้ครูบรรณารักษ์ จ านวน  215 โรงเรียน มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่าง
หลากหลายและมีห้องสมุดมีชีวิต (3 ดี) ไว้ส าหรับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและการพัฒนาครู 

 
 

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้กระบวนการ PLC 

 ด าเนินโครงการเพ่ือสนองนโยบายรัฐบาลและเป็นแนวทางในการพัฒนา
ครูที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เพ่ือให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอน 
อันน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ ศตวรรษที่ 21 ซึ่ง
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนต้องรู้เท่าทัน ต้องมีคุณลักษณะและทักษะที่
จ าเป็นที่จะท าให้ผู้เรียนสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
 โดยจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 3 พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ
โรงเรียนและครูในสังกัด การสร้างความเข้าใจแนวทางการใช้ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) จัดอบรมปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวการปฏิบัติ
กระบวนการ PLC ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการและบุคลากร        
ทางการศึกษาทุกคน สร้างทีมในการท า PLC ร่วมกันหานวัตกรรมในการพัฒนา
งานร่วมกัน วิพากษ์การสอนและการใช้นวัตกรรมร่วมกัน 
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 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

 ด าเนินโครงการเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น พัฒนาชุมชนการเรียนรู้แห่งวิชาชีพครู
ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิชาอ่ืนเป็นภาษาอังกฤษ   
ครูภาษาอังกฤษมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
จนเกิดเป็นชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) นักเรียนระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนต้นอย่างน้อย 1,000 คน ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ   
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและ 
พัฒนามาตรฐานการศึกษา 

 
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา  

 ด าเนินโครงการด้วยกระบวนการสื่อสาร สร้างความเข้าใจระบบประเมิน
แนวใหม่ และการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเข้มแข็งให้กับโรงเรียนในสังกัด 
ส่งเสริมสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
อย่างถูกต้อง พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาความเข้าใจการประเมินแนวใหม่และการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง ณ กลุ่มโรงเรียน จ านวน 8 จุด ครูโรงเรียนในสังกัด จ านวน 
215 โรงเรียนๆ ละ 1 คน เข้าร่วมโครงการ 
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โครงการพัฒนาศักยภาพการประเมินและยกระดับการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (NT/O-NET) 

 ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) ไปใช้ในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
สถานศึกษามีแนวทางการยกระดับคุณภาพผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ มีผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) ที่สูงขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา       
โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา สร้างความตระหนัก
และเห็นความส าคัญของ   การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) 
การวิ เคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด เ พ่ือออกแบบสร้างเครื่องมือวัดและ
ประเมินผล การสร้างข้อสอบแบบปรนัยอิงมาตรฐานและตัวชี้วัด การจัดท าข้อมูล
ระบบการวัดและประเมินผล (School MIS) และการจัดท าและจัดเก็บระเบียน
ทางการเรียน โดยมีสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 215 แห่ง เข้าร่วมโครงการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การผลิตพัฒนาก าลังคน และงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับ 

ความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
 
โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 

 ด าเนินโครงการเพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนัก
เกี่ยวกับความจ าเป็น  ในการขับเคลื่อนและการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM 
Education) ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนทุกคนในการขับเคลื่อน  
สะเต็มศึกษา สามารถประยุกต์ ใช้ ในสถานศึกษาได้อย่ า งถูกต้องและ                
มีประสิทธิภาพ โดยการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ STEM 
Education กิจกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานความก้าวหน้า 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในทุกโรงเรียน และในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายขับเคลื่อน
การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) จ านวน 10 โรงเรียน    

         
 
โครงการการทดสอบการอ่านออกเขียนได้นักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 

 ด าเนินโครงการเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทดสอบการอ่าน
การเขียนได้ และเพ่ือนิเทศติดตามการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ นักเรียน
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ให้ครบทุกโรงเรียนโดยจัดประชุมชี้แจงครูผู้สอน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีความตระหนักในการประเมินการอ่านออกเขียนได้ 
และเพ่ือผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ร้อยละ 90 อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ครูผู้ช่วยสู่การเป็นเมืออาชีพในประชาคม
อาเซียน 

 ด าเนินโครงการเพ่ือพัฒนาครูผู้ช่วยให้ประพฤติปฏิบัติตนด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกับการเป็น
วิชาชีพชั้นสูงที่ยอมรับของสังคมสร้างความตระหนักของการอยู่ร่วมกันของคนใน
อาเซียน กฎหมาย วินัยของการอยู่ร่วมกันในสังคมจัดอบรม โดยมีผู้เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 158 คน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ICT เพื่อการศึกษา 
 
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 

 ด าเนินโครงการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจและทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ในการจัดการเรียนการสอนในระบบ Online และ 
Offline และเป็นที่ปรึกษาช่วยเหลือครูในโรงเรียนให้มีความรู้และทักษะในการ
จัดการเรียนการสอน ให้นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่างๆ ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาและเพ่ิมศักยภาพในการเรียนรู้ในระบบ 
Online และ Offline โดยจัดอบรมขยายผลการพัฒนาให้ครูในสังกัด                   
จ านวน  215  โรงเรียน  
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โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารการศึกษา 

 ด าเนินโครงการเพ่ือพัฒนาการด าเนินงานทะเบียนเอกสารหลักฐาน 
การจบการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นระบบ จัดท า จัดเก็บอย่างถูกต้อง ตาม
ระเบียบ ค าสั่งและแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ และเพ่ือพัฒนาระบบการ
ให้บริการข้อมูลทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การรวบรวม ตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วน จัดเก็บในที่
ปลอดภัยให้บริการข้อมูลทางการศึกษาได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ให้โรงเรียน
ในสังกัดทุกโรงเรียน จ านวน 215 โรงเรียน 
                

         
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ 
 
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

 ด าเนินโครงการโดยจัดกิจกรรมการบริหารจัดการเรียนรวมเพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็ง ให้โรงเรียนเรียนรวมและโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมให้สามารถ
จัดการศึกษาส าหรับนักเรียนพิการได้    อย่างมีประสิทธิภาพ จัดอบรมพัฒนาครู
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และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนานักเรียนพิการ
เรียนรวม จ านวน 3 หลักสูตร ได้แก่ ผู้ด าเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา  
การให้บริการเสริมวิชาการตามสาระการเรียนรู้และจัดท าแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) และการบันทึกข้อมูลคนพิการทางการศึกษาโดยผ่านโปรแกรม 
SET เพ่ือให้เด็กพิการเรียนรวมทุกคนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษา          
ที่เท่าเทียมกัน ให้ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมอย่างเต็ม
ศักยภาพรายบุคคล ได้รับบริการ สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือเข้าถึงการศึกษา 
พัฒนาศักยภาพ ทักษะในการด ารงชีวิตและพ้ืนฐานอาชีพพ่ึงตนเองได้               
มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา สามารถเรียน
รวมกับเด็กปกติได้อย่างมีความสุข โดยมีนักเรียนพิการเรียนรวมในโรงเรียน 
ต้นแบบเรียนรวมได้รับการพัฒนาด้านการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย จ านวน 
2,209 คน คิดเป็นร้อยละ 93.22 
 
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 

 ด าเนินโครงการเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดและกลุ่ม
โรงเรียนด าเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามกรอบการด าเนินงานการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
และผลการอ่านออกเขียนได้ที่สูงขึ้น ครอบคลุมกิจกรรม 5 ข้อ 1) การจัดกลุ่ม
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 2) การก าหนดรายชื่อสถานศึกษาที่
เป็นกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา 3) การปรับพ้ืนฐานความรู้ให้แก่นักเรียนช่วงเปิด
ภาคเรียน 4) การจัดค่ายวิชาการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์และผลการประเมินการ
อ่านออกเขียนได้ (ในลักษณะการฝึกอบรมแบบปฏิบัติจริง) 5) การถอดบทเรียน
สถานศึกษาที่ประสบความส าเร็จในการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
และการอ่านออกเขียนได้ กลุ่มเป้าหมายคือ สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 215  
โรงเรียน  

33 



รายงานผลการด าเนินงานจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 

 
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพกลุ่มโรงเรียน 
  

ด าเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพกลุ่มโรงเรียน เพ่ือกระจายอ านาจ
ด้านบริหารงานวิชาการ บริหารงานงบประมาณ บริหารงานบุคคล และ
บริหารงานทั่วไป ให้แก่กลุ่มโรงเรียน  จ านวน 24 กลุ่มโรงเรียน โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด าเนินการจัดสรรงบประมาณให้กลุ่มโรงเรียน จ านวน 
24 กลุ่มโรงเรียน ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) ระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากับกลุ่มโรงเรียน และจัดให้มี
การรายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มโรงเรียน กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของกลุ่มโรงเรียน เป็นประจ าทุกปี 
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ส่วนที่ 4     ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
 

 ส านั ก งาน เขต พ้ืนที่ ก ารศึ กษาประถมศึกษาบุ รี รั มย์  เ ขต  3 มี              
การด าเนินงานที่เป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์และจุดเน้นของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ 2560 ซึ่งมีจุดเน้น       
3 ด้าน คือ จุดเน้นด้านผู้เรียน  จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
จุ ด เ น้ น ด้ า นก า รบริ ห า ร จั ด ก า ร  มี ปั ญห าและ อุปส ร รคบา งป ร ะกา ร                  
จึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา 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 

7. สถานศึกษาไม่มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสิทธิและโอกาส         
ทางการศึกษาท่ีชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กด้อยโอกาสที่มีจ านวนมาก 

8. การคัดกรองนักเรียนพิการ ด าเนินการไม่ได้ตามกระบวนการ 
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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. ครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดการส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนา
ความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
 3. ครูผู้สอนได้รับมอบหมายภารกิจอ่ืนมากเกินไปท าให้มีเวลาสอน
นักเรียนไม่เต็มที ่
 4. สถานศึกษา ครูผู้สอน ไม่น าหลักสูตรสถานศึกษาไปสู่การเรียน      
การสอนอย่างจริงจัง ทั้งนี้ เนื่องจากการไม่ให้ความส าคัญ การไม่เข้าใจเรื่อง
หลักสูตรและจุดเน้นของหลักสูตรรวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน       
ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร 

2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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 5. ครูผู้สอนใช้สื่อการเรียนการสอนน้อย และสื่อไม่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้
เนื่องจากการขาดทักษะในการใช้สื่ อ โดยเฉพาะสื่อด้านเทคโนโลยีและ
คอมพิวเตอร์ ครูผู้สอนบางส่วนไม่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะพ้ืนฐาน      
ในการใช้ เทคโนโลยีเ พ่ือการเรียนการสอน นอกจากนี้การสนับสนุนด้าน
งบประมาณยังไม่เพียงพอ เป็นต้น 
 6. ผู้บริหารขาดการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารมีภาระงานมาก 
และให้ความส าคัญน้อย 
 

 1. ควรจัดครูให้ตรงตามสาขาวิชาเอก 
 2. ควรจัดการอบรมพัฒนาให้ความรู้ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการปฏิรูปการเรียนรู้ 
 3. พัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานการใช้คอมพิวเตอร์ การผลิต 
การใช้สื่อเทคโนโลยีและการจัดท าแผนพัฒนาตนเอง ID PLAN 
 4. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและสาระตามความต้องการ
ของท้องถิ่น 
 5. ให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(Active Learning) 
 6. สนับสนุนงบประมาณด้านการพัฒนางานวิชาการ ด้านสื่อการเรียน
การสอนและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เพียงพอ 
 7. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล อย่างต่อเนื่องให้เป็นรูปธรรม  
 
 
 

 1. ระบบข้อมูลสารสนเทศยั งขาดความชัด เจนไม่ตรงกับสภาพ         
ความเป็นจริง และไม่เพียงพอต่อการบริหารงานและขาดการประชาสัมพันธ์   
การใช้ข้อมูลสารสนเทศ 

3. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 
 
ปัญหาอุปสรรค 
 

ข้อเสนอแนะ 
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รายงานผลการด าเนินงานจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 

 2. บุคลากรในสถานศึกษา ขาดความรู้ ความช านาญ ด้านการเงิน  
การบริหารงบประมาณ 
 3. สถานศึกษาบางแห่งยังขาดความตระหนักในการวางแผนเพ่ือพัฒนา
และน าแผนไปใช้ในการควบคุม ก ากับ ติดตาม  และน าแผนไปใช้ปฏิบัติ        
อย่างต่อเนื่อง 
 4. บุคลากรส านักงานบางส่วนยังขาดความตระหนักในการปฏิบัติงาน
และการให้บริการ 
 5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดการพัฒนาตนเอง รู้ไม่เท่าทัน     
การเปลี่ยนแปลงโลกยุคใหม่ 
 6. 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 
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คณะผู้จัดท า 
ที่ปรึกษา 
นายสุชิต  ชมภูวงศ์     ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรรีัมย์ เขต 3 
นายปัญญา  หาแก้ว    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบรุีรัมย์ เขต 3 
นางสมจิต  สังขรักษ์    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบรุีรัมย์ เขต 3 
นายพิษณุ  ดิเรกกลุ     รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบรุีรัมย์ เขต 3 

คณะท างาน 
นางสมจิต  สังขรักษ์   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบรุีรัมย์ เขต 3 
นายเอกชัย  ปุยะต ิ    ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
นายมาโนช   กลิ่นพะยอม  ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
นางณัฐชนก  ศรีเสน   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
นางจันทร์เพ็ญ กฤตยานวัช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นางอัญชลี  ทันตะค ุ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นางนงนภา  แสนหาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นางขวัญใจ  เจริญเลิศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
นางอุษา  ภังภูธร    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นางสาวศตกมล  ปุ่นศิริ  เจ้าหนา้ที่พิมพ์ดีด 
นายพชร   เทียมวงษ์     เจ้าหน้าท่ี ICT 
 
ผู้สนับสนุนข้อมูล 
หน่วยงานการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 
ผู้อ านวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบรุีรมัย์ เขต 3 

บรรณาธิการกิจ 
นางสมจิต  สังขรักษ์  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบรุีรัมย์ เขต 3 
นายเอกชัย  ปุยะต ิ   ผู้อ านวยการกลุม่นโยบายและแผน 
นางนงนภา  แสนหาญ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

เรียบเรียง /ออกแบบ /รูปเล่ม 
นางนงนภา  แสนหาญ     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 


