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ค าน า 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษา
ทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา จนถึงระดับการมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้ประชากรวัย
เรียนทุกคนมีความรู้ เป็นคนดีมีคุณธรรม โดยได้จัดท าโครงการต่างๆ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชากรวัยเรียนมีโอกาสศึกษาเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง และมีคุณภาพ  
     รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ ได้รวบรวมผลการด าเนินงานและโครงการที่ส าคัญตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือเป็นหลักฐานในการอ้างอิงและเป็นข้อมูลในการพัฒนาการด าเนินงานให้
ดียิ่งขึ้น ซึ่งผลการด าเนินงานดังกล่าวจ าแนกตามยุทธศาสตร์ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของ
มนุษย์และของชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2  จัดการศึกษาเพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การจัดการ
ศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงาน
ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถใช้เป็นกรอบแนวทาง
ในการก าหนดนโยบายของผู้บริหารต่อไป และขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านในการจัดท า
รายงานฉบับนี้ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
 
 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ 
        ธันวาคม  ๒๕๖๓ 
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สารบัญ 
           หน้า 
ส่วนที่ 1   สภาพการจัดการศึกษา 
     สภาพการจัดการศึกษา         ๒ 
     อ านาจหน้าที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา       3 
     โครงสร้างการบริหารงาน         ๔
        
ส่วนที่ 2  ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    วิสัยทัศน์           ๙ 
    กลยุทธ์             ๙ 

   พันธกิจ           ๙ 
    เปูาประสงค์           ๙ 
    เปูาหมาย          ๑๐ 
    ข้อมูลพื้นฐานการจัดการศึกษา       ๑๐ 
    ผลการพัฒนาด้านการจัดการศึกษา      ๑๕ 
    ผลการพัฒนาด้านบริหารจัดการ       ๑๖ 
  
ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงาน 
    ยุทธศาสตร์ที่  1  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  1๘ 
    ยุทธศาสตร์ที่  2  จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน   ๒๐ 
    ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ๒๔ 
    ยุทธศาสตร์ที่  4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ    ๓๒ 

    มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา   
    ยุทธศาสตร์ที่  5  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่   ๓๕ 

    เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    ยุทธศาสตร์ที่  6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ  ๓๗ 
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ส่วนท่ี  ๑ 
สภาพการจัดการศึกษา 
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ส่วนที่  ๑ 
สภาพทั่วไป 

๑. สภาพการจัดการศึกษา 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เป็นหน่วยงานทางการศึกษา
ภายใต้การก ากับของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  จัดตั้งตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  (ฉบับที่  ๓) และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ก าหนดให้มีเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา รับผิดชอบการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด ครอบคลุม ๖ อ าเภอ 
ประกอบด้วย อ าเภอจัตุรัส อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  อ าเภอเทพสถิต อ าเภอหนองบัวระเหว  
อ าเภอเนินสง่า และอ าเภอซับใหญ่ ที่ตั้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ บริเวณ
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ถนนชัยภูมิ – สีคิ้ว ต าบลหนองบัวใหญ่ อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
รหัสไปรษณีย์ ๓๖๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๔๔ ๐๕๖๓๘๕-๖  โทรสาร ๐๔๔ ๐๕๖๓๕๗ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ 
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๒. อ านาจหน้าที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2560  ข้อ 5 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ด าเนินการ
ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ   และมีอ านาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
 (1) จัดท านโยบาย  แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอด
กล้องกบันโยบาย     มาตรฐานการศึกษา  แผนการศึกษา  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความ
ต้องการของท้องถิ่น 

(2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขต 
พ้ืนที่การศึกษา  และแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ  รวมทั้งก ากับ  
ตรวจสอบ  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

(3) ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

(4) ก ากับ  ดูแล  ติดตาม  และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และในเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

(5) ศึกษา วิเคราะห์  วิจัย  และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

(6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน  
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(7) จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  และประเมินผลการศึกษาในเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

(8) ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน  องค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน  องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ  
และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(9) ด าเนินการและประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที ่
การศึกษา 

(10) ประสาน ส่งเสริม  การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ  และคณะท างานด้าน 
การศึกษา 

(11) ประสานด้านการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 
มอบหมาย 
 
 

๓ 
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๓. โครงสร้างการบริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ เป็นหน่วยงานภายใต้ก ากับดูแล
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีหน่วยงานภายใน ๙ กลุ่ม ๑ หน่วย ดังนี้ 

1. กลุ่มอ านวยการ 
2. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
3. กลุ่มนโยบายและแผน 
4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
5. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
6. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
7. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
8. กลุ่มกฎหมายและคดี 
9. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

         10.หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

 
 
 
 
 

๔ 
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ส่วนท่ี  ๒ 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ 
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ส่วนที่  ๒ 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ ๑ ทิศทางการพัฒนาการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 
 
Students  หมายถึง  นักเรียนทั้งหมดของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ 
STAR      หมายถึง  การพัฒนาครูและบุคลากร โรงเรียน ผู้มีส่วนร่วมทุกฝุาย ร่วมกันพัฒนาคุณภาพ 

      นักเรียน  ดังนี้ 
S = School โรงเรียน  
T = Teacher ครูและบุคลากร  
A = Action การพัฒนา  
R = Relation ความร่วมมือของทุกส่วน  

CHAMP (ค่านิยม) 
C = Change การเปลี่ยนวิธีคิด วิธีท างาน และรูปแบบการท างาน  
H = Harmony สามัคคี ร่วมใจ  
A = Accountability ความรับผิดชอบในหน้าที่  
M = Morality มีคุณธรรม จริยธรรม  
P = Performance มุ่งคุณภาพของงานที่ได้มาตรฐาน 
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STUDENT STAR CHAMP “มุ่งสู่ดาวดวงเดียวกัน” คือ ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้เกิดคุณภาพ
และได้มาตรฐาน ส่งผลต่อนักเรียนทุกคนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ 
ซึ่งได้ก าหนดวัฒนธรรมการจัดการศึกษาไว้ คือ “คุณภาพสู่มาตรฐาน บริการดุจญาติมิตร”  
๕ เปูาหมาย ๑๕ จุดเน้น ดังนี้ 
 
 ๕ เป้าหมายสู่ความส าเร็จ  
     เปูาหมายที่ ๑ (Star ๑) นักเรียนก่อนประถมศึกษา อ่านออก-เขียนได ้และ 
มีความคิด มีเหตุผล  

    เปูาหมายที่ ๒ (Star ๒) นักเรียน ป.1 อ่านออก-เขียนได้ ป.2-6, ม.1-3  
อ่านคล่อง-เขียนคล่อง และมีผลสัมฤทธิ์ด้านการคิดค านวณ ด้านภาษาและด้านเหตุผล (NT) สูงขึ้น  

เปูาหมายที่ 3 (Star 3) นักเรียนชั้น ป.4-6 ม.1-3 ม.4-6 มีทักษะด้าน 
การอ่าน –การเขียน การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น (O-NET ชั้น ป.6 
ม.3 และ ม.6 สูงขึ้น)  

เปูาหมายที่ 4 (Star 4) นักเรียนทุกคน มีสุขภาวะกาย จิตใจ สังคม และปัญญาที่ดี  
เปูาหมายที่ 5 (Star 5) นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๒ รูปแบบการพัฒนา STUDENTS  STAR CHAMP 
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๑๕ จุดเน้นสู่การปฏิบัติ  

1. เด็กปฐมวัยรักการอ่านเป็นนิจ คิดมีเหตุผล 
2. ผู้เรียนทุกคนอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความ 
3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT  และO-NET 
4. นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษได้ : English with Smile 
5. พัฒนารูปแบบและการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาแนวใหม่ 
6. ผู้เรียนใช้เทคโนโลยี ICT      D  T  D TV 

                                           
7. โครงการตามพระราชด าริ 
8. ส่งเสริมชมรมวิชาการและเครือข่ายโรงเรียน 
9. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองเด็ก 
10. การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
11. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและเสริมสร้างเครือข่ายด้วย 

(PLC) 
12. ผู้เรียนรักการท างานและมีทักษะอาชีพ 
13. การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลและโรงเรียนขนาดเล็ก 
14. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
15. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดี 

ผลผลิต 
1. ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา 
2. ผู้จบการศึกษาภคบังคับ 
3. ผู้จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4. เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและพัฒนาสมรรถภาพ 
5. เด็กด้อยโอกาสและเด็กขาดโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
6. เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
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วิสัยทัศน์ 
 “ปีทองของการอ่าน” 
กลยุทธ์ 
 1.  การศึกษาส่งผลต่อความมั่นคง : เสริมสร้างพฤติกรรมและนิสัยการอ่าน 
 ๒.  สร้างความสามารถในการแข่งขัน : น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนา 
 ๓.  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ : เป็นแบบอย่างการอ่านที่ดี 
 ๔.  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม : สร้างวัฒนธรรมการอ่าน 
 ๕.  สร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : สร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการอ่าน 
 ๖.  ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ : อ านวยความสะดวกในการเข้าถึง 
พันธกิจ 
 ๑.  จัดการศึกษาเสริมสร้างพฤติกรรมและนิสัยรักการอ่านของคนไทยในทุกช่วงวัย 
 ๒.  พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถเป็นเลิศด้านการอ่าน สร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
 ๓.  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดี “อ่านให้เห็น อ่านให้ฟัง”
 ๔.  สร้างวัฒนธรรมการอ่านให้เกิดการอ่านได้สม่ าเสมอ 
 ๕.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการอ่าน 
 ๖.  สร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียน ชุมชน องค์กรเอกชน 
เป้าประสงค์  
 ๑.  นักเรียนมีความรักในการอ่าน ท าให้เกิดทัศนคติที่ถูกต้อง มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิต
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย 
 ๒.  นักเรียนมีความสามารถพิเศษด้านการอ่าน และอ่ืนๆ เมื่อได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ตามศักยภาพน าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ๓.  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ และ
จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 ๔.  นักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมี
คุณภาพ 
 ๕.  สถานศึกษาจัดการศึกษาบรรลุเปูาหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๖.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการ
ก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและการรายงานผลอย่างเป็นระบบ 
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เป้าหมาย 
 ๑.  นักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย มีพัฒนาการด้านการอ่านเหมาะสมตามวัยร้อยละ ๖๐ 
ขึ้นไป 
 ๒.  นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านผ่านตัวชี้วัดจ านวนหนังสือท่ีนักเรียนอ่านต่อปีและตัวชี้วัด
เวลาที่นักเรียนอ่านหนังสือนอกเวลาเรียนต่อวันร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
 ๓.  โรงเรียนมีผลการอ่านออก เขียนได้ จากระบบติดตามและประเมินผลงานด าเนินงาน
ตามนโยบายโครงการและกิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (e-MES) ตั้งแต่
ระดับพอใช้ถึงระดับดีมากร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
 ๔.  โรงเรียนมีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕ หรือร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
 ๕.  โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ด้านภาษา 
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๕ หรือร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 
 ๖.  โรงเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ วิชาภาษาไทย เพิ่มข้ึน ร้อยละ ๕ หรือร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 
 ๗.  โรงเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ วิชาภาษาไทย เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕ หรือร้อยละ ๕๕ ขึ้นไป 
 
ข้อมูลพื้นฐานการจัดการศึกษา 
   
 ๑.  สถานศึกษาในสังกัด ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

  (๑) จ านวนสถานศึกษาในสังกัด จ านวน ๑๙๐ โรงเรียน ครอบคลุมพ้ืนที่ ๖ อ าเภอ 
ดังนี้ 
ที ่ อ าเภอ จ านวนต าบล จ านวนเครือข่าย โรงเรียนหลัก โรงเรียนสาขา รวม 
๑ จัตุรัส ๙ ๕ ๔๖  ๔๖ 
๒ บ าเหน็จณรงค์ ๗ ๕ ๓๗  ๓๗ 
๓ เทพสถิต ๕ ๔ ๔๓ ๔ ๔๗ 
๔ หนองบัวระเหว ๕ ๒ ๒๖ ๓ ๒๙ 
๕ เนินสง่า ๔ ๒ ๑๖  ๑๖ 
๖ ซับใหญ่ ๓ ๑ ๑๔ ๑ ๑๕ 

รวมทั้งสิ้น ๓๓ ๑๙ ๑๘๒ ๘ ๑๙๐ 
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จ ำนวนต ำบลรำยอ ำเภอ 

จ ำนวนเครือข่ำยรำยอ ำเภอ 

จ ำนวนโรงเรียนรำยอ ำเภอ 
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จ านวนโรงเรียน ยกตามขนาด

        

        

        

(๒) จ านวนสถานศึกษาจ าแนกตามขนาดโรงเรียน ๓ ขนาดดังนี้ 
ขนาดโรงเรียน จ านวนนักเรียน จ านวนโรงเรียน ร้อยละ 

ขนาดเล็ก 1 - 120 คน ๑๑๙ ๖๒.๖๓ 
ขนาดกลาง 121 – 600 คน ๖๗ ๓๕.๒๖ 
ขนาดใหญ่ 601 –1500 คน ๔   ๒.๑๑ 

รวมทั้งสิ้น ๑๙๐ ๑๐๐ 
 
 
    
 
 
 
 

 
 
 
(๓) จ านวนสถานศึกษาจ าแนกตามขนาดโรงเรียน ๗ ขนาดดังนี้ 

ขนาดโรงเรียน จ านวนนักเรียน จ านวนโรงเรียน ร้อยละ 
ขนาดที่ ๑    1 - 120  คน ๑๑๙ ๖๒.๖๓ 
ขนาดที่ ๒ 121 – ๒00 คน ๓๗ ๑๙.๔๗ 
ขนาดที่ ๓ ๒๐๑ - ๓๐๐ คน ๑๘ ๙.๔๗ 
ขนาดที่ ๔ ๓๐๑ – ๔๙๙ คน ๑๒ ๖.๓๒ 
ขนาดที่ ๕   ๕๐๐ - ๑,๔๙๙ คน ๔ ๒.๑๑ 
ขนาดที่ ๖ ๑,๕๐๐ - ๒,๔๙๙ คน   
ขนาดที่ ๗ ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ คน ขึ้นไป   
     รวมทั้งสิ้น  ๑๙๐ ๑๐๐ 

 
  (๔) จ านวนสถานศึกษาจ าแนกตามระดับการศึกษาดังนี้ 

การจัดการศึกษา จ านวนโรงเรียน ร้อยละ 
อนุบาล – ประถมศึกษา ๑๔๓ ๗๕.๒๖ 
อนุบาล – มัธยมศึกษาตอนต้น ๔๔ ๒๓.๑๖ 
อนุบาล – มัธยมศึกษาตอนปลาย ๓ ๑.๕๘ 
         รวมทั้งสิ้น ๑๙๐ ๑๐๐ 

 
 

๑๒ 



รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 

  ๒.  ข้อมูลจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
 

ระดับชั้น/เพศ 
จ านวนนักเรียน 

จ านวนห้องเรียน 
ชาย หญิง รวม 

อนุบาล ๑ 118 101 219 33 
อนุบาล ๒ 1,249 1,160 2,409 204 
อนุบาล ๓ 1,310 1,187 2,497 204 
   รวมระดับอนุบาล 2,677 2,448 5,125 441 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ 1,526 1,439 2,965 224 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ 1,509 1,349 2,858 217 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ 1,484 1,337 2,821 219 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ 1,445 1,342 2,787 207 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ 1,477 1,313 2,790 206 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ 1,484 1,334 2,818 217 
   รวมระดับประถมศึกษา 8,925 8,114 17,039 1,290 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 673 581 1,254 56 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 584 529 1,113 54 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 571 544 1,115 56 
  รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1,828 1,654 3,482 166 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 57 68 125 5 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 39 75 114 5 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 37 62 99 4 
  รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 133 205 338 14 

รวมทั้งสิ้น 13,563 12,421 25,984 1,911 

 

จ านวนนกัเรียน/ห้องเรียนรายชั้น 

๑๓ 



รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 

๐

๒๐๐

๔๐๐

๖๐๐

๘๐๐

๑๐๐๐

๑๒๐๐
ผู้อ านวยการโรงเรยีน

รองผู้อ านวยการโรงเรยีน

ครู

ครผูู้ช่วย

พนักงานราชการ

ครอัูตราจา้ง

ลกูจา้งประจ า

ลกูจา้งช่ัวคราว (ธุรการโรงเรยีน)

ลกูจา้งช่ัวคราว (อ่ืนๆ)

  
 ๓. จ านวนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

ที ่ ต า หน่ง จ านวน (คน) 
๑ ผู้อ านวยการโรงเรียน ๑๔๙ 
๒ รองผู้อ านวยการโรงเรียน ๙ 
๓ คร ู ๑,๑๒๔ 
๔ ครูผู้ช่วย ๔๐๔ 
๕ พนักงานราชการ  
๖ ครูอัตราจ้าง ๑๐๖ 
๗ ลูกจ้างประจ า ๔๖ 
๘ ลูกจ้างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน) ๑๘๙ 
๙ ลูกจ้างชั่วคราว (อ่ืนๆ) ๑๔๓ 

         รวมทั้งสิ้น ๒,๒๔๕ 
 
 

 
จ านวน(คน) 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๑๔ 



รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 

 
ผลการพัฒนาด้านการจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

๑. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (Nation Test : NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

คะแนนเฉลี่ย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
ระดับเขตพ้ืนที่ ๔๔.๑๖ ๔๖.๗๑ 
ระดับจังหวัด ๔๓.๔๖ ๔๓.๑๐ 
ระดับสังกัด (สพฐ.) ๔๖.๐๐ ๔๕.๖๔ 
ระดับประเทศ ๔๖.๔๖ ๔๔.๙๔ 
 
          ๒. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

คะแนนเฉลี่ย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ระดับเขตพ้ืนที่ ๔๖.๘๗ ๒๙.๕๔ ๓๑.๗๕ ๓๓.๖๙ 
ระดับจังหวัด ๔๖.๕๐ ๒๙.๙๐ ๓๐.๔๐ ๓๓.๓๐ 
ระดับสังกัด (สพฐ.) ๔๗.๙๕ ๓๐.๙๐ ๓๑.๖๐ ๓๔.๓๐ 
ระดับประเทศ ๔๙.๐๗ ๓๔.๔๐ ๓๒.๙๐ ๓๕.๖๐ 
 

๓. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

คะแนนเฉลี่ย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ระดับเขตพ้ืนที่ ๕๑.๘๖ ๒๘.๑๐ ๒๓.๑๕ ๒๙.๓๗ 
ระดับจังหวัด ๕๓.๓๙ ๓๐.๕๕ ๒๔.๖๖ ๒๙.๖๒ 
ระดับสังกัด (สพฐ.) ๕๕.๙๑ ๓๒.๙๘ ๒๖.๙๘ ๓๐.๒๒ 
ระดับประเทศ ๕๕.๑๔ ๓๓.๒๕ ๒๖.๗๓ ๓๐.๐๗ 
 

๔. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

คะแนนเฉลี่ย ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ระดับเขตพ้ืนที่ ๓๖.๑๓ ๓๑.๙๕ ๒๒.๗๘ ๑๘.๗๕ ๒๖.๔๔ 
ระดับจังหวัด ๓๙.๐๐ ๓๓.๙๐ ๒๕.๒๒ ๒๑.๗๐ ๒๗.๓๔ 
ระดับสังกัด (สพฐ.) ๔๓.๐๒ ๓๖.๑๐ ๒๘.๙๗ ๒๕.๖๒ ๒๙.๔๐ 
ระดับประเทศ ๔๒.๒๑ ๓๕.๗๐ ๒๙.๐๒ ๒๕.๔๑ ๒๙.๒๐ 

 
ที่มา : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ๒๕๖๓ 

๑๕ 



รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 

 
ผลการพัฒนาด้านบริหารจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 ๑. ผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

การประเมิน
องค์ประกอบที่ ๑ 

ประเมินผู้บริหาร คะแนน ร้อยละ ระดับ 

๔.๘๔๘๒๗ ๔.๔๖๔๑๑ ๔.๕๒๑๗๔ ๙๐.๔๓ 
ระดับคุณภาพ 

 
 

๒. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

 

สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ 
คะแนนปี ๒๕๖๑ คะแนนปี ๒๕๖๒ คะแนนปี ๒๕๖๓ 

๘๖.๐๗ ๗๗.๔๑ ๘๘.๗๐ 
 

 
๓. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาม 

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
คะแนน 
เฉลี่ยรวม 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน 
เฉลี่ยรวม 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน
เฉลี่ยรวม 

ระดับ
คุณภาพ 

๒.๕๑ ดี ๔.๓๑ ดีเยี่ยม 
 

๔.๐๖ ดีมาก 

 
๔. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๓ 
 

สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

คะแนน 
เฉลี่ยรวม 

ระดับ 
คุณภาพ 

คะแนน 
เฉลี่ยรวม 

ระดับ 
คุณภาพ 

คะแนน
เฉลี่ยรวม 

ระดับ
คุณภาพ 

๒๗๐.๗๕ ดีมาก ๑๙๒ ดีเยี่ยม 
 

๔ ดีมาก 

 

๑๖ 



รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี  ๓ 
 
 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 

 
 

ส่วนที่ ๓ 
ผลการด าเนินงาน 

  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3  

ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยจัดท าโครงการ/กิจกรรมเพ่ือตอบสนองนโยบายและตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ซึ่งได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงสรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ และโครงการที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยตรง มีผลการ
ด าเนินงานแต่ละโครงการดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์ ละของชาติ 
 

 โครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

วิธีการด าเนินงานที่เกิดผลส าเร็จ   
การด าเนินงานของโครงการ จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ประกอบด้วยกิจกรรม จ านวน 

๓  กิจกรรม  โดยแต่ละกิจกรรมด าเนินงานดังนี้ 
๑. กิจกรรมบ ารุงรักษาต้นไม้และฝายมีชีวิต โครงการ “ปุารักษ์น้ าโล่ใหญ่ชัยภูมิ” 

โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒  ณ  ปุาโล่ใหญ่ อุทยานแห่งชาติตาดโตน อ าเภอเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ มีผู้เข้าร่วมกิจกรมทั้งหมด  จ านวน ๓๕  คน  ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๘,๐๘๐ บาท 

๒. กิจกรรมจัดปูายไวนิลศูนย์อ านวยการจิตอาสาพระราชทาน ประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒   ณ  กลุ่มอ านวยการ 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด  งบประมาณ ๗,๐๐๐บาท 
 ๓. กิจกรรมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดีและจิตอาสาท าความสะอาดอาคาร
ส านักงานและรอบๆบริเวณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จ านวน ๙๐ คน ใช้งบประมาณท้ังสิ้น ๒,๗๐๐ บาท 
  
ผลการด าเนินงาน 

ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓  
สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ ท าให้สังคมอยู่ร่วมกันโดยสันติสุข 
 การด าเนินงานของโครงการ จิตอาสาพระราชทาน  
๙๐๔ วปร. มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 

๑๘ 



รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 

ในการด าเนินงานในด้านต่างๆ เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูผู้สอน นักการภารโรง ร่วมกันปลูก
ต้นไม้ บ ารุงรักษาต้นไม้ที่ปุาโล่ใหญ่ชัยภูมิ  ผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้สอนและ 
บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจความเป็น จิตสาธารณะ 
อย่างถาวร เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน สามารถอยู่ร่วมกัน 
ในสังคมได้เป็นสุขตามหลักธรรมาภิบาล  
 

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 
ใหน้ักเรียนอ่านออกเขียนได้ (ปีทองของการอ่าน) 

วิธีการด าเนินงานที่เกิดผลส าเร็จ 
 ๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓  
ประกาศนโยบายแจ้งแนวปฏิบัติให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
รับทราบ เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดผลส าเร็จตามนโยบายและจัดการแข่งขันทักษะ 
ภาษาไทยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓ 
 ๒. จัดท า MOU ระหว่าง ผู้อ านวยการส านักงานเขต กับ ผู้บริหารโรงเรียน 
และ ผู้บริหารโรงเรียน กับ ครู  
 ๓. โรงเรียนด าเนินการคัดกรอง และน าสารสนเทศที่ได้มาเป็นข้อมูลใน 
การพัฒนานักเรียน 
 ๔. โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สร้างสื่อ นวัตกรรม  
เพ่ือพัฒนานักเรียนตามความสามารถของแต่ละบุคคล 
ผลการด าเนินงาน 

ผลการแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย 
วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓ 

กิจกรรม ผลการแข่งขัน 
ระดับ 
ป. ๑-๓ 

ระดับ 
ป.๔-๖ 

ระดับ 
ม. ๑-๓ 

ระดับ 
ม. ๔-๖ 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูผู้สอน 

คัดลายมือ 
 

เหรียญทอง ๒๓ คน ๒๐ คน ๑๑ คน ๓ คน ๔ คน ๓๙ คน 
เหรียญเงิน ๑๔ คน ๑๘ คน ๘ คน   ๒๐ คน 
เหรียญทองแดง ๔๑ คน ๑๗ คน ๑๑ คน   ๒๐ คน 
เข้าร่วม   ๑ คน ๓๗ คน    ๑๓ คน 

เขียนเร่ืองจาก
ภาพ เขียน
เรียงความ 

เหรียญทอง ๒๐ คน ๑๔ คน ๓ คน ๓ คน ๓ คน ๗ คน 
เหรียญเงิน ๓๕ คน ๓๗ คน ๔ คน    
เหรียญทองแดง ๑๑ คน ๓๑ คน ๙ คน    
เข้าร่วม       

แต่งค าประพันธ ์

เหรียญทอง   ๓ คน  ๑ คน ๘ คน 
เหรียญเงิน   ๓ คน   ๑ คน 
เหรียญทองแดง   ๔ คน    
เข้าร่วม       

รอบรู้วรรณคดี 

เหรียญทอง       
เหรียญเงิน   ๑ คน    
เหรียญทองแดง   ๒ คน    
เข้าร่วม       

๑๙ 
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กิจกรรม ผลการแข่งขัน 
ระดับ 
ป. ๑-๓ 

ระดับ 
ป.๔-๖ 

ระดับ 
ม. ๑-๓ 

ระดับ 
ม. ๔-๖ 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูผู้สอน 

อ่านออกเสียง 
ร้อยแกว้ 

เหรียญทอง ๑๙ คน ๒๐ คน     
เหรียญเงิน ๒ คน ๖ คน     
เหรียญทองแดง ๑๑ คน ๖ คน     
เข้าร่วม ๕ คน ๑ คน     

กล่าวสุนทรพจน ์

เหรียญทอง   ๓ คน ๒ คน   
เหรียญเงิน    ๑ คน   
เหรียญทองแดง   ๑ คน    
เข้าร่วม       

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการ ข่งขัน 

 

 โครงการ บริหารการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

วิธีการด าเนินงานที่เกิดผลส าเร็จ   
 การด าเนินงานของโครงการ  บริหารการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของ
ผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประกอบด้วย ๕ กิจกรรมดังนี้ 
  กิจกรรมที่ ๑ จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช่จ่ายในการบริหารการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐาน
ในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้กับเครือข่ายโรงเรียน ด าเนินการในรูปเครือข่าย
โดยจัดสรรให้เป็นเงิน ๑๔ บาทต่อคน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๘,๖๗๔ บาท 
  กิจกรรมที่ ๒ คณะกรรมการออกนิเทศ ติดตามการน าผลการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานไปใช้ใน
การสอบปลายปีของผู้เรียน ตั้งแต่วันที่ ๙- ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓  ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๒๐,๖๙๖ บาท 
 กิจกรรมที่ ๓ การพัฒนาครูด้านการสร้างข้อสอบให้ได้มาตรฐานตามตัวชี้วัด ลักษณะของ
กิจกรรม คือ สร้างความรู้ ความเข้าใจกับครูผู้สอน ๔  กลุ่มสาระหลัก จ านวน ๑๘๘  โรงเรียน  ถึง
แนวทางการจัดท าข้อสอบให้ได้มาตรฐานตามตัวชี้วัด ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้เพ่ิมขึ้น และเพ่ือขยายผลไปสู่การพัฒนาในระดับชั้นอ่ืนๆ ต่อไป 
โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๗- ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๓   ณ ห้องประชุมโดม  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ ผู้เข้าร่วมกิจกรมทั้งหมด  จ านวน  ๒๒๐  คน  ใช้งบประมาณทั้งสิ้น
๖๓,๓๑๐ บาท 

กิจกรรมที่ ๔ การจัดท าคลังข้อสอบ (ออนไลน์)  ฝึกอบรมครูจัดท าคลังข้อสอบออนไลน์  โดย
การฝึกปฏิบัติการน าข้อสอบในแต่ละวิชาน าเข้าสู่คลังข้อสอบออนไลน์ของเขตพ้ืนที่  เพ่ือเป็นคลังข้อสอบ
ให้ครูทุกคนสามารถเข้าถึงและน าไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในแต่ละวิชา ทุกระดับชั้น
ต่อไป โดยจัดขึ้นในวันที่  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมจันทน์ผา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ ผู้เข้าร่วมกิจกรม ๒๐ คน  ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๘,๐๐๐ บาท 

กิจกรรมที่ ๕ คณะกรรมการออกนิเทศ ติดตามการด าเนินการจัดท าข้อสอบทุกโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ จ านวน ๑๘๘ โรงเรียน ระหว่างวันที่  
๒๖ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓  โดยใช้งบประมาณท้ังสิ้น ๔๘,๐๐๐  บาท 

๒๐ 
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ผลการด าเนินงาน 

 ๑. ครูมีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์เนื้อหาบทเรียน 
จัดท าข้อสอบให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและตัวชี้วัดได้  และน า 
ข้อสอบไปวัดผลและ วิเคราะห์ความรู้ความสามารถของนักเรียน 
รายบุคคล  น าไปสู่การพัฒนาและแก้ปัญหาในการจัดการเรียน 
การสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่อไป  
รวมถึงการมีคลังข้อสอบออนไลน์ที่ได้มาตรฐานตามตัวชี้วัด  เพื่อ 
อ านวยความสะดวกและเป็นประโยชน์ให้ครูผู้สอนได้เข้ามาเลือกใช้  
หรือเป็นแนวทางในการจัดท าข้อสอบ อันน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ 
ของผู้เรียนต่อไป 

๒. ครูจะทราบจุดเด่นจุดด้อยของผู้เรียนรายบุคคล และส่งเสริมนักเรียนให้ได้รับการพัฒนา 
ตรงจุด มีความสุขกับการเรียน โดย “คนเก่งเน้นพัฒนา  คนอ่อนเน้นซ่อมเสริม”  
 
โครงการส่งเสริมศักยภาพ ละพัฒนาความสามารถของผู้เรียน : การ ข่งขันทักษะวิชาการ 
 ละศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

วิธีการด าเนินงานที่เกิดผลส าเร็จ   
การด าเนินงานของโครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาความสามารถของผู้เรียน : การแข่งขัน

ทักษะวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประกอบด้วยกิจกรรม จ านวน ๒ กิจกรรม ดังนี้ 
๑. การแข่งขันทักษะวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ 

เขตพ้ืนที่การศึกษา โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
ณ สนามแข่งขันส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมด จ านวน ๑๔,๖๓๘ คน  
งบประมาณท้ังสิ้น ๕๔๐,๐๐๐ บาท 

๒. การแข่งขันทักษะวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
ณ สนามแข่งขันจังหวัดศรีสะเกษ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑,๑๐๐ คน 
งบประมาณ ๔๓๐,๐๐๐ บาท 
ผลการด าเนินงาน 
      ผู้บริหาร ครู พัฒนาด้านจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมและพัฒนา 
นักเรียนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนในการแสดงความสามารถเต็ม 
ตามศักยภาพ  
 
 
 
 
 

๒๑ 
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โครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการนักเรียนผ่านกระบวนการ ข่งขันทางวิชาการ 
ระดับนานาชาติ  

วิธีการด าเนินงานที่เกิดผลส าเร็จ   
การด าเนินงานของโครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขัน

ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี ๒๕๖๓  จัดกิจกรรมการด าเนินงานสอบแข่งขันทางวิชาการ 
ระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ ณ สนาม
สอบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๒๐๐ คน 
งบประมาณท้ังสิ้น ๑๑,๖๐๐ บาท 

 
ผลการด าเนินงาน  
      ส่งเสริมการด าเนินงานด้านวิชาการ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน และส่งเสริมการด าเนินการจัดกิจกรรมวิชาการ 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ นักเรียนได้รับการส่งเสริม สนับสนุน 
ในการแสดงความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เต็มตาม 
ศักยภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการพัฒนาครูด้านการออก บบการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ (Coding for Teachers : 
C๔T) 

วิธีการด าเนินงานที่เกิดผลส าเร็จ   
 โครงการพัฒนาครูด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยากรค านวณ (Coding for Teachers 
: C๔T) ประกอบด้วย ๓ กิจกรรมดังนี้ 
 ๑. ประชุมคณะท างานและวิทยากร เพื่อจัดท าหลักสูตรการพัฒนาครูด้านการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมภูมินรินทร์ ผู้เข้าประชุม
จ านวน ๖ คน 
 ๒. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ เมื่อวันที่ 
๑๙ – ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโดม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๒๔๘ คน งบประมาณทั้งสิ้น 
๙๓,๙๐๙ บาท 

๒๒ 
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 ๓. นิเทศ ติดตาม โดยใช้รูปแบบนิเทศออนไลน์ และสรุปผลรายงานโครงการ งบประมาณท้ังสิ้น 
๖,๐๙๑ บาท 
 
ผลการด าเนินงาน  
 ๑. ผู้บริหารสถานศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเข้ารับการพัฒนาด้านการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้วิทยากรค านวณ  
 ๒. ครูผู้สอนสามารถออกแบบจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูมีนวัตกรรมที่ส่งเสริมสมรรถนะด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาการค านวณ 
 ๓. นักเรียนได้เรียนรู้และเสริมสร้างทักษะในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๓ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา ละเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 
โครงการขับเคลื่อนการดู ลช่วยเหลือ ละคุ้มครองเด็กนักเรียน 

วิธีการด าเนินงานที่เกิดผลส าเร็จ   
การด าเนินงานของโครงการขับเคลื่อนการดูแลช่วยเหลือ 

และคุ้มครองเด็กนักเรียน ประกอบด้วยกิจกรรม จ านวน ๔ กิจกรรม  
โดยแต่ละกิจกรรมด าเนินงานดังนี้ 

๑. กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม เร่งรัดปูองกันและ 
แก้ไขปัญหาในสถานศึกษา “ความรุนแรง การรังแกกัน ตั้งครรภ์ในวัยเรียน 
และเด็กติดเกมส์” โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๙-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอาคารโดม  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒๐๐ คน  
งบประมาณ ๓๔,๐๐๐ บาท 

๒.  กิจกรรมการคัดเลือกสถานศึกษารับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคัดเลือก
ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ปี ๒๕๖๓ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยจัดขึ้นเมื่อ
วันที่ ๔-๖ สิงหาคม ๒๕๖๓     ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมทั้งหมด จ านวน ๑๐๐ คน ใช้งบประมาณท้ังสิ้น ๑๒,๐๐๐ บาท 

๓. กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน “การบริหาร
จัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา” โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ 
ห้องประชุมอาคารโดม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งหมด จ านวน ๑๙๐ คน ใช้งบประมาณท้ังสิ้น ๑๐,๐๐๐ บาท 

๔. กิจกรรมเข้าร่วมการประชุมสัมมนา ฝึกอบรมตามภารกิจของศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและ
ช่วยเหลือ     เด็กนักเรียน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยจัดขึ้นช่วงไตรมาสที่ ๑-๒ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓     ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ ๑-๓ มีนาคม ๒๕๖๓ และจังหวัด
นครนายก ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จ านวน ๔ คน ใช้
งบประมาณทั้งสิ้น ๑๔,๐๐๐ บาท (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรับผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๔ 
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ผลการด าเนินงาน  
      ๑.การจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักและความเข้าใจในการปูองกัน
และแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วม จ านวน ๑๙๐ คน มี
กิจกรรมย่อย ได้แก่ 

   ๑) การเสริมสร้างความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาและพัฒนาตนเอง 
สร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับครูผู้ปฏิบัติหน้าที่นักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา 

   ๒) การระดมความคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือตระหนักและเข้าใจสภาพปัญหาและเสนอแนว
ทางแก้ไขปัญหากรณีท่ีเกิดกับนักเรียนร่วมกัน เช่น พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง ภาวะซึมเศร้า เด็กติดเกมส์ 
ตั้งครรภ์ในวัยเรียน เป็นต้น 

   ๓) นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือให้ได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน  
     ๒.การคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน คัดเลือกครูต้นแบบ
การจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปี ๒๕๖๓ ดังนี้ 
      ๑) การคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต เข้ารับการคัดเลือกใน
ระดับเขตตรวจราชการ ดังนี้ 
           ประเภทครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
     รางวัลเกียรติบัตรระดับทอง  ได้แก่  นางสาวณัฏฐณิชา  บัวทอง  ครู  

    โรงเรียนหินฝนวิทยาคม 
    ประเภทครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
     รางวัลเกียรติบัตรระดับทอง  ได้แก่  นายรณฤทธิ์  ศรีสองเมือง  ครู 

    โรงเรียนหินฝนวิทยาคม 
        ๒) การคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนที่เข้า
รับการคัดเลือกระดับเขตตรวจราชการดังนี้ 
  ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ (นักเรียนตั้งแต่ ๕๐๑ คนข้ึนไป)   
 รางวัลเกียรติบัตรระดับทอง อันดับที่ ๑ ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร  
          (วันครู ๒๕๐๐) อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 

               ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง (นักเรียนตั้งแต่ ๑๒๑ - ๕๐๐ คน)  
 รางวัลเกียรติบัตรระดับทอง อันดับที่ ๑ ได้แก่ โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก  
          อ าเภอเทพสถิต 
 ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก (นักเรียนไม่เกิน ๑๒๐ คน)  
 รางวัลเกียรติบัตรระดับทอง อันดับที่ ๑ ได้แก่ โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม  
          อ าเภอเทพสถิต 

๓. การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข็มแข็งและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นการ
สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาในหัวข้อ “การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา” 
ผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้แทน จ านวน ๑๙๐ คน ประเด็นการ
สัมมนาเกี่ยวกับการสร้างทีมงานคุณภาพในสถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
เพ่ือสร้างระบบที่เข้มแข็ง  มีการก าหนดเปูาหมายที่ชัดเจน เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรง
ประเด็น โดยมีกรอบงาน เช่น การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การคุ้มครองนักเรียน  

๒๕ 
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การเสริมสร้างทักษะชีวิต การสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา พัฒนานักจิตวิทยาโรงเรียน จัดประชุม
รายกรณี พิจารณาด าเนินงานโครงการต่างๆ สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษา เป็นต้น 

๔. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
โรงเรียน ผู้น าชุมชน ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน แก้ไขปัญหาให้กับ
นักเรียนและสถานศึกษา 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการบูรณาการเรียนรู้ร่วมกันสานสัมพันธ์บุคลากรส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

                                                                                                                                                       
วิธีการด าเนินงานที่เกิดผลส าเร็จ   
 ๑. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมบูรณาการ 
ในการสร้างทัศนคติเชิงบวกในการท างาน ความร่วมมือร่วมใจ 
ในการท างาน ร่วมกันก าหนดกิจกรรมในการออกก าลังกายโดย 
การเล่นกีฬาแต่ละประเภทร่วมกัน วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรเห็นความส าคัญของ 
การออกก าลังกาย เพ่ือให้มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง  สุขภาพจิตที่ดี 
สุขภาพร่างกายแข็งแรง  ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  มีน้ าใจ
นักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีวินัย  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒๖ 
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ผลการด าเนินงาน 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 
มีทัศนคติเชิงบวกในการท างาน มีการท างานเป็นทีม 
การให้ความร่วมมือในการท างาน  
การประสานงานของทีมงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน มี
สุขภาพจิตที่ดี  สุขภาพร่างกายแข็งแรงการติดต่อ
ประสานงานกัน ระหว่างเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 
ทั้ง ๔ เขต มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพการท างานเป็นทีม “รวมพลังสร้างสรรค์ทีม สพป.ชัยภูมิ เขต ๓”  

วิธีการด าเนินงานที่เกิดผลส าเร็จ   
  การด าเนินงานของโครงการพัฒนาศักยภาพการท างานเป็นทีม “รวมพลังสร้างสรรค์ทีม  
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓” ประจ าปี ๒๕๖๓  ด าเนินกิจกรรมโดยการประชุมวางแผนและสร้างความเข้าใจการ
ด าเนินงานตามนโยบาย รวมทั้งเป็นการทบทวนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา โดยจัดประชุมประชุมเมื่อวันที่ ๖  ตุลาคม ๒๕๖๓  มีผู้เขา้ร่วมกิจกรมท้ังหมด 
จ านวน  ๘๐  คน งบประมาณทั้งสิ้น  ๓๗,๐๐๐ บาท 
  
ผลการด าเนินงาน 
 ข้าราชการครูและบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ ได้ทบทวน
ผลการด าเนินงานร่วมกัน และสะท้อนผลการด าเนินงานที่ผ่านมาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีความ
ตระหนักร่วมกัน มีความรัก สามัคคี เกิดขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ท างานร่วมกันเป็นทีมเพ่ือให้
งานเกิดประสิทธิภาพ รับทราบนโยบายแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา “มุ่งสู่ดาวดวงเดียวกัน 
คุณภาพผู้เรียนคือเปูาหมายสูงสุด” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๗ 
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โครงการคัดเลือกนักเรียน ละสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2563 

วิธีการด าเนินงานที่เกิดผลส าเร็จ   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ ด าเนินการ 

สนับสนุนและส่งเสริมให้สถานศึกษาและนักเรียน เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือรับ 
รางวัลพระราชทาน ซึ่งมีนักเรียนจากสถานศึกษา 
เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระหว่างวันที่  
๒๒ – ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ จ านวน ๔ โรงเรียน ได้แก่ 
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว  โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต และโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500)  
งบประมาณ 8,000 บาท 
 
ผลการด าเนินงาน 

     นักเรยีนเกิดความภาคภูมิใจ ปฏิบัติอยู่ในระเบียบวินัย มีความประพฤติดี โรงเรียนมีชื่อเสียง  
เกิดการพัฒนาร่วมกัน และได้รับความมือจากผู้ปกครอง ชุมชน และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในการ
สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๘ 



รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 

วิธีการด าเนินงานที่เกิดผลส าเร็จ 
การด าเนินงานของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  

ประเทศไทย ประกอบด้วยกิจกรรม จ านวน  ๒  กิจกรรม  
โดยแต่ละกิจกรรมด าเนินงานดังนี้ 

๑.  กิจกรรม สัมมนาครูผู้รับผิดชอบโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ส าหรับ
โรงเรียนที่ส่งผลงานเพื่อประเมินขอรับตราบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒ จัดขึ้นเมื่อวันที่  ๗ มีนาคม ๒๕๖๒  ณ  ห้องประชุมโดม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต ๓ มีผู้เข้าร่วมกิจกรมทั้งหมด  จ านวน  ๕๐  คน  ใช้งบประมาณท้ังสิ้น ๙,๔๐๐ บาท 

๒. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  
ส าหรับผู้รับผิดชอบโครงการเป็นครั้งแรก  จัดขึ้นเมื่อวันที่  ๑๙ และ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ  ห้อง
ประชุมภูมิภักดี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ มีผู้เข้าร่วมกิจกรมทัง้หมด  
จ านวน  ๓๐ คน  ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  ๗,๖๐๐ บาท 

 
ผลการด าเนินงาน 
       ๑. ครูผู้รับผิดชอบโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย มีความรู้และเข้าใจวิธีการและ
รูปแบบการส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีทักษะในการแสวงหาความรูด้้วยกระบวนการสืบเสาะและสามารถน าความรู้
ลงสู่ห้องเรียนได้ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนผ่านการประเมินขอรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย จ านวน ๓๔ โรงเรียน 
        ๒. นักเรียนระดับปฐมวัยสามารถแสวงหาความรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้
เหมาะสมตามวัย  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒๙ 



รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 

โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยเครือข่ายวิชาการ 

 วิธีการด าเนินงานที่เกิดผลส าเร็จ 
การด าเนินงานของโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยเครือข่ายวิชาการ 

ด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 
๑. การคัดเลือกครูผู้สอนเพ่ือรับรางวัล “สุดยอดครูต้นแบบ” 

โดยด าเนินการคัดเลือกครูต้นแบบระดับเครือข่ายโรงเรียน   
ตามประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต ๓  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้ประกอบ 
วิชาชีพครูเพ่ือรับรางวัล “สุดยอดครูต้นแบบ”ประจ าปี 
การศึกษา ๒๕๖๒ คณะกรรมการระดับเครือข่ายโรงเรียน 
๑๙ เครือข่าย ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ ธันวาคม  ๒๕๖๒    
มีครูผู้สอนส่งผลงานทั้งหมด  จ านวน  ๑๓๕  คน ผลงานที่ 
คัดเลือกส่งมาเขตพ้ืนที่ ๑๒ สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้   
๙๒ คน  จาก ๑๖ เครือข่ายโรงเรียน  งบประมาณ ๒๕,๕๙๕ บาท 

๒.  คัดเลือกผลงานครูต้นแบบระดับเขตพ้ืนที่    โดยคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา      
เมื่อวันที่ ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๖๒  คัดเลือกผลงานครูต้นแบบระดับเครือข่ายโรงเรียน จ านวน ๕๓ คน  
และ ครูต้นแบบระดับเขตพ้ืนที่เพ่ือประเมินผลงานเชิงประจักษ์ ๑๒ สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้  จ านวน 
๔๐  คน  เพ่ือลงพื้นที่คัดเลือกผลงานรับรางวัล “สุดยอดครูต้นแบบ”  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด  
จ านวน  ๔๑  คน      

๓. คัดเลือกผลงานครูเพ่ือรับโล่รางวัล “สุดยอดครูต้นแบบ” โดยลงพ้ืนที่ประเมินผลงานเชิง 
ประจักษ์ของครูผู้สอนที่ผ่านการคัดเลือก จ านวน  ๔๐ คน   ณ สถานศึกษา  ระหว่างวันที่ ๒ – ๑๐ 
มกราคม ๒๕๖๓  โดยคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่  จ านวน ๓๔ คน   

ผลการด าเนินงาน 
๑. การยกย่องเชิดชูเกียรติ   รางวัลครูต้นแบบระดับเครือข่ายโรงเรียนและระดับเขตพ้ืนที่ และ

โล่รางวัลสุดยอดครูต้นแบบ  จัดขึ้นในวันครู เมื่อวันที่ ๑๖  มกราคม  ๒๕๖๓  มีผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด 
จ านวน  ๒,๓๓๒  คน   ใช้งบประมาณในการจัดท าเกียรติบัตรและโล่รางวัลทั้งสิ้น  ๒๕,๕๐๐  บาท   
โดยด าเนินการดังนี้            

       ๑. โล่รางวลัสุดยอดครูต้นแบบ ๑๒ สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้  จ านวน  ๑๗  คน   
       ๒. เกียรติบัตร รางวัลครูต้นแบบระดับเขตพ้ืนที่ จ านวน  ๒๓ คน    
       ๓. เกียรติบัตร รางวัลครูต้นแบบระดับเครือข่ายโรงเรียน จ านวน ๕๒ คน 

 ๒. การด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยเครือข่ายวิชาการ มี
ชมรมวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนการด าเนินงาน  โดยร่วมจัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
คัดเลือกครูผู้สอนเพ่ือรับรางวัล “สุดยอดครูต้นแบบ” ปีงบประมาณ ๒๕๖๒    รับสมัครผู้ขอรับการ
พิจารณาคัดเลือก  และเป็นคณะกรรมการคัดเลือกและประเมินผลงาน  ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ   

๓๐ 



รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 

๗ ชมรม  ได้แก่  ชมรมครูปฐมวัย  ชมรมครูภาษาไทย  ชมรมครูคณิตศาสตร์  ชมรมครูภาษาอังกฤษ  
ชมรมครูวิทยาศาสตร์  ชมรมครูเทคโนโลยีทางการศึกษา  และชมรมครูสังคมศึกษา   
 ๓. การสร้างขวัญก าลังใจแก่ครูผู้สอนที่มีผลงานเชิงประจักษ์มาอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับ 
และเป็นแบบอย่างที่ดีในวงวิชาชีพ และสร้างแรงบันดาลใจให้ครูผู้สอนพัฒนาตนเองและปรับเปลี่ยน
บทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เป็นส าคัญ 
 
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านติดตั้ง ละซ่อมบ ารุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียน 
ในโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

วิธีการด าเนินงานที่เกิดผลส าเร็จ 
๑. อบรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านการติดตั้งและ 

ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม (DLTV) จ านวน ๑๒๐ คน 

 โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ  
และวิทยาลัยการอาชีพบ าเหน็จณรงค์  

๒. ด าเนินการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม DLTV  

ให้กับโรงเรียนในสังกัด 

๓. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลโรงเรียนที่จัดการเรียน 
การสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

ผลการด าเนินงาน 
 ๑. พัฒนาบุคลากร โดยแบ่งการอบรมออกเป็น ๔ รุ่น ๆ ละ ๓๐ คน รวม ๑๒๐ คน วิทยาลัย
สารพัดช่างชัยภูมิ รับผิดชอบดูแลโรงเรียน DLTV ในเขตอ าเภอจัตุรัส อ าเภอเนินสง่า และอ าเภอ 
หนองบัวระเหว ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ วิทยาลัยการอาชีพบ าเหน็จณรงค์ รับผิดชอบ
ดูแลโรงเรียน DLTV ในเขตอ าเภอบ าเหน็จณรงค์ อ าเภอเทพสถิต และอ าเภอซับใหญ่  
 ๒. ตรวจสอบและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน ๑๐ โรงเรียน 
 ๓. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวน ๑ ครั้ง 
   

 

 
 
 
 
 

๓๑ 



รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน  ละ 
                    ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  

 
โครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการ นะ นวอาชีพในสถานศึกษา  ละพัฒนาผู้เรียนสู่อาชีพ 
 ละการมีงานท า   

วิธีการด าเนินงานที่เกิดผลส าเร็จ   
ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพ่ือการแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา และพัฒนาผู้เรียนสู่

อาชีพและการมีงานท า โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  ๑  กันยายน  ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมอาคารโดม 
ผู้เข้าร่วมกิจกรมทั้งหมด  จ านวน  ๗๐  คน  ได้แก่  ครูแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
โรงเรียนละ ๑ คน รวม ๔๗ คน และครูแนะแนวประจ าศูนย์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต ๓ และเจ้าหน้าที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ จ านวน ๒๓ คน 
และได้รับความร่วมมือจากส านักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ  เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ งบประมาณ
ทั้งสิ้น  ๑๕,๐๐๐ บาท 

ผลการด าเนินงาน 
1. สถานศึกษาในสังกัดสามารถบริหารจัดการ 

งานแนะแนวและจัดกิจกรรมแนะแนวได้ตาม 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 2. ครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาส 
ทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมแนะแนว 
ตามหลักสูตรการศึกษาเพื่อการมีงานท า 

 ๓. นักเรียนได้รับการพัฒนา แนะแนว ก าหนดเปูาหมายวางแผนชีวิต วางแผนการศึกษาเพ่ือ 
เลือกเส้นทางอาชีพในอนาคต 
 

โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา ละอาชีพให้กับประชากรวัยเรียน ปีการศึกษา 256๓ 

วิธีการด าเนินงานที่เกิดผลส าเร็จ   
  การด าเนินงานของโครงการโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาและอาชีพให้กับประชากรวัย
เรียน ปีการศึกษา 256๓  ประกอบด้วยกิจกรรม จ านวน  ๓  กิจกรรม  ดังนี้ 

๑.ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เมื่อวันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  
๒๕๖๓  ณ  ห้องประชุมจันทน์ผา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓  มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมทั้งหมด  จ านวน  ๑๑  คน  งบประมาณ  ๔๐๐  บาท 

๒. การสร้างโอกาสทางการศึกษาและอาชีพให้กับประชากรวัยเรียน ดังนี้ 
  ๒.๑ การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ประชุมคณะท างานวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  ๕  มีนาคม  ๒๕๖๓  ณ  ห้องประชุม 
ภูมินรินทร์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ๑๐   คน  
งบประมาณท้ังสิ้น   ๓๐๐  บาท 

๓๒ 



รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 

   
๒.๒ โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบ

การศึกษาภาคบังคับ ประชุมชี้แจงโครงการฯ เมื่อวันที่  ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม 
อาคารโดม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๒๐  คน 
งบประมาณ  ๕,๐๐๐  บาท 
  ๒.๓ ศึกษาดูงานส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่  ๕  กุมภาพันธ์  
๒๕๖๓  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๓๖ คน งบประมาณ  ๒,๕๐๐  บาท 
 ๓.  การนิเทศ ติดตาม กิจกรรมการรับนักเรียน  ติดตามการเข้าเรียนของประชากรวัยเรียน 
  ๓.๑  การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว โดยจัดขึ้น
เมื่อวันที่  ๖ – ๗  มีนาคม  ๒๕๖๓  ณ บ้านเลขท่ี 35/2 หมู่ 9 บ้านห้วยบง ต าบลส้มปุอย อ าเภอจัตุรัส 
จังหวัดชัยภูมิ และ บ้านเลขท่ี 66/1 หมู่ 14 ต าบลหนองฉิม  อ าเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ๑๐   คน  ใช้งบประมาณ   ๗๐๐  บาท 
  ๓.๒ ติดตามการเข้าเรียนของประชากรวัยเรียน โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่  ๑๔  กรกฎาคม  
๒๕๖๓ ณ ที่ว่าการอ าเภอเทพสถิต อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ อ าเภอซับใหญ่ อ าเภอเนินสง่า อ าเภอ 
หนองบัวระเหว งบประมาณ ๓๐๐  บาท 

ผลการด าเนินงาน 
๑. สถานศึกษา 1๘๘ โรงเรียน เกณฑ์เด็กเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ 100% 

      ๒. สถานศึกษาขยายโอกาส จ านวน ๔๗ โรงเรียน พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้
จบการศึกษาภาคบังคับ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ วางแผนด้านการศึกษาและวางแผนด้าน
อาชีพได้ 
 ๓. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดตั้งศูนย์การรับนักเรียน  
เพ่ืออ านวยความสะดวกช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษาแนะน าให้แก่ประชาชนทั่วไป 
ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน 

๔. เครือข่ายภาคีทางการศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ได้แก ่ 
ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ 
ส านักงานเทศบาลต าบลจัตุรัส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลจัตุรัส 
โรงเรียนศรีเทพบาล อ าเภอจัตุรัส อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ อ าเภอเทพสถิต  
อ าเภอหนองบัวระเหว อ าเภอเนินสง่า และอ าเภอซับใหญ่ 

      
 
 
 
 
 
 
 

๓๓ 
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โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล “๑ ต าบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ”  

วิธีการด าเนินงานที่เกิดผลส าเร็จ   
 การด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล “๑ ต าบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ” มี 
กิจกรรรมดังนี้ 
 ๑. การประชุมสร้างความตระหนัก/เข้าใจ ในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนภายใต้
สถานการณ์ Covid-19  และการบริหารจัดการโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล เมื่อวันที่ ๒๖ 
มิถุนายน ๒๕๖๓ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๙๖ คน งบประมาณ ๓๒,๘๙๖ บาท 
 ๒. การคัดเลือกนวัตกรรมการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ Covid-19   (๑ โรงเรียน ๑ 
นวัตกรรม) วันที่ ๒๐ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒๐ คน งบประมาณ ๗,๒๓๘ บาท 
 ๓. การจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประกวดนวัตกรรมการพัฒนาและส่งเสริม
การศึกษา (๑ นวัตกรรม ๑ โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลภายใต้สถานการณ์ Covid-19 ) วันที่ ๗ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๔๐ คน งบประมาณ ๕๙,๘๖๖ บาท  
 ๔. การนิเทศ ก ากับและติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล วันที่ ๑๓ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท 
 ๕. การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม
สิ่งแวดล้อม) ประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนัก การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน และเชื่อมโยงแนวทางไปยังชุมชน วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ งบประมาณ 
๑๕,๐๐๐ บาท 
 ๖. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA online) โรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล โดยจัดประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ เพ่ือเตรียมรับการ
ประเมิน และด าเนินการประเมิน ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ งบประมาณ ๖๖,๐๐๐ บาท 

ผลการด าเนินงาน 
 ๑. ผู้บริหารมีการพัฒนากระบวนการบริหารที่มีคุณภาพ 
ตามเปูาหมายโครงการ และสนับสนุนให้ครูผู้สอนสร้างนวัตกรรม 
และพัฒนางานมากข้ึน และสร้างระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อ 
การพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ ๒๑  
 ๒. ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ สร้าง 
นวัตกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนานักเรียน และมีรูปแบบการสอนที่ 
หลากหลาย 
 ๓. นักเรียนมีทักษะอาชีพ ทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรู้   
และสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากองค์ความรู้ของตนเอง 
 ๔. ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
ได้แก่ ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค ๑๑ (จังหวัดนครราชสีมา)  
เทศบาลต าบลทั้ง ๓๓ ต าบล คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง 

๓๓ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่ง วดล้อม 

 
  
 
 
โครงการสิ่ง วดล้อมศึกษา “สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ตามเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 

  วิธีการด าเนินงานที่เกิดผลส าเร็จ  
 การด าเนินงานของโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา “สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน” ตามเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ด าเนินงาน 
ดังนี้ 

๑. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์                    
สิ่งแวดล้อม “สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
ส าหรับบุคลากรใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๘ – ๙ 
สิงหาคม ๒๕๖๓  ณ บ้านไร่คุณนาย อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้าร่วมกิจกรม ๘๓ คน  
งบประมาณ ๑๗๔,๐๐๐ บาท 

๒. นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ศึกษา  โดยคณะศึกษานิเทศก์ ก ากับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะถึงแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ของโรงเรียนที่เป็นศูนย์เรียนรู้ทั้ง ๖ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าโปุง โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 
โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู ๒๕๐๐) โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ โรงเรียนบ้านวังพง และโรงเรียน
บ้านหนองดินด า ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓  ณ โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา 
ทั้ง ๖ โรงเรียน(๖ อ าเภอ) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ๑๘๐  คน  งบประมาณ ๕,๒๒๐ บาท 

๓. การสนับสนุนงบประมาณโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้  ๖ โรงเรียน ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท เพ่ือ
เพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม งบประมาณทั้งสิ้น ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
ผลการด าเนินงาน 
 ๑. บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ ร่วมกันก าหนดแนวทาง 
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการน้อมน าหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) 
ตระหนักถึงการท างานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   

๒. ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาในโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ จัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหน่วยการเรียนรู้ที่ได้ออกแบบไว้ ตระหนักถึงการน้อม
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล้อม ตามเปูาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน ๑๗ เปูาหมาย ตามบริบทของโรงเรียน 

๓๕ 
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๓.นักเรียนรู้และเข้าใจการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติกิจกรรมใน
โรงเรียน ภายใต้เงื่อน ความรู้(หาความรู้เพิ่มเติมในสิ่งที่จะท า รู้ลึก รู้กว้าง รู้รอบคอบและระมัดระวัง) มี
คุณธรรม(ความซื่อสัตย์ มีวินัย ความเพียรที่จะน าสิ่งนั้น) ๓ หลักการ คือ พอประมาณ มีเหตุผล และ
สร้างภูมิคุ้มกัน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและสร้างความสมดุล ๔ มิติ คือ วัตถุ/เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 

๔. ชุมชนและหน่วยงานภายนอกมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโปุง เทศบาลต าบลวะตะแบก และเทศบาลต าบลบ้านเพชร 
 
 

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 

 วิธีการด าเนินงานที่เกิดผลส าเร็จ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ 

ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมเพ่ือให้ 
ความรู้แก่นักเรียน ในการคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง รู้ถึงปัญหา 
ของขยะที่มีมาก และให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ 
ตามหลัก 3 Rs  เป็นการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านขยะภายใน 
สถานศึกษา มีการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ   และการประกวดเพ่ือคัดเลือกสถานศึกษาท่ีสามารถ
บริหารจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตามโครงการ โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 
ระหว่างวันที่  14 – 18 กันยายน 2563 จ านวน ๑๖ โรงเรียน งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท                                                                                                                                                                                                                                     
ผลการด าเนินงาน 
  ๑. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ตระหนักถึงความส าคัญในการบริหาร
จัดการขยะ ตั้งแต่ลดปริมาณการเกิดขยะ การคัดแยกขยะ และการน ากลับมาใช้ใหม่ในชีวิตประจ าวัน
อย่างมีประสิทธิภาพ และขยายผลสู่ชุมชน 
 ๒. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่  ๑) การจัดสร้างเตาเผาขยะ         
๒) จัดท าโครงการธนาคารขยะ  ๓)น าวัสดุเหลือใช้มาท าผลิตภัณฑ์ เช่น ถุงนมท าหมวก ผ้ากันเปื้อน  
ชุดโต๊ะ+ม้านั่ง เศษอาหารให้สัตว์เลี้ยง ท าปุ๋ย ๔) กิจกรรมคัดแยกขยะ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

๓๖ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การปรับสมดุล ละพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ละธรรมาภิบาลในสถานศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓   (กิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต กิจกรรมวิจัยและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓) 

วิธีการด าเนินงานที่เกิดผลส าเร็จ   
การด าเนินงานของโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (กิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต กิจกรรมวิจัยและพัฒนา
รูปแบบการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓)
กิจกรรมดังนี้ 

๑. ประชุมชี้แจงและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบข้อมูล OIT  
จ านวน ๔๘ ตัวชีว้ัด โดยจัดขึน้เมื่อวันที่  ๒๙ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุมโดม ผู้เข้าร่วมกิจกรม ๗๐  คน  
งบประมาณ ๕,๒๐๐ บาท 

๒. จัดเตรียมข้อมูล OIT โดยจดัขึ้นเมื่อวันที่   
๔ –๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓  ผู้เข้าร่วมกิจกรม ๑๒  คน  
งบประมาณ  ๒๖,๐๖๐บาท 

๓. ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ผลการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมจันทน์ผา  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒๕  คน งบประมาณ  ๗๕๐ บาท 

๔. ประชุมชี้แจงแบบรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓   
ณ ห้องประชุมโดม  สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๗๐  คน งบประมาณ  ๒,๑๐๐ บาท 

๕.ประชุมชี้แจงแบบรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓   
ณ ห้องประชุมโดม  สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ ผู้เข้าร่วมกิจกรม ๙๐ คน  งบประมาณ  ๒,๗๐๐ บาท 

๖. การเก็บข้อมูล OIT จ านวน ๔๓ ตัวชีว้ัดจากทุกกลุ่ม เมื่อวันที่ ๑-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๘  คน งบประมาณ  ๓๓,๙๖๐ บาท 

๗. ศึกษาดูงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สพม.๓๐ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓   
ณ สพม.๓๐ ผู้เข้าร่วมกิจกรม  ๕๔  คน  งบประมาณ ๑๗,๑๗๒ บาท 

๘. ประชุมคณะกรรมการ โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมจันทน์ผา 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ๒๔  คน งบประมาณ  ๗๒๐ บาท 

๙. ประชุมคณะกรรมการท าแผน BCP เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมจันทน์ผา 
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒๐ คน งบประมาณ  ๒,๖๐๐ บาท 

๑๐. ประชุมคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานเขต โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓                
ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒๕ คน  งบประมาณ  ๒,๒๕๐ บาท 

๑๑. ประชุมจัดท าระเบียบการใช้ห้องประชุม เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓                         
ณ ห้องประชุมจันทน์ผา ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒๐ คน  งบประมาณ  ๒,๖๐๐ บาท 

๓๗ 
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๑๒. ประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมการท าแผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ และ ๒๘ 
กันยายน ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมจันทน์ผา ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ๒๕  คน งบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท 

ผลการด าเนินงาน 
 ๑.  การด าเนินกิจกรรมตามโครงการมีการก าหนดตัวชี้วัดอย่างชัดเจนท าให้ผลการประเมิน
สูงขึ้นจากปี ๒๕๖๒  
 ๒. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ ปฏิบัติงานโดยยึด
ระเบียบ กฎหมาย มีความมุ่งมันที่จะยกระดับคุณภาพการประเมิน ITA ให้สูงขึ้น 
 ๓. วางแผนการด าเนินงานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
 ๔. บุคลากรปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน ยึดหลักธรรมาภิบาล    
 
โครงการ พัฒนาการด าเนินงานด้านการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

วิธีการด าเนินงานที่เกิดผลส าเร็จ   
การด าเนินงานของโครงการ พัฒนาการด าเนินงานด้านการตรวจสอบภายใน 2  กิจกรรมดังนี้ 
๑. การตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่เบิกจ่ายงบประมาณกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

และโรงเรียนกลุ่มเปูาหมายที่เป็นหน่วยรับตรวจ ระหว่างวันที่  ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  ถึงวันที่  30  
กันยายน  2563  ณ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓  และโรงเรียน
กลุ่มเปูาหมายที่เป็นหน่วยรับตรวจ  31 โรงเรียน   

๒. การพัฒนาบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน (หลักสูตรกรมบัญชีกลาง CGIA) 2 หลักสูตร 
ได้แก่ หลักสูตร Advanced ด้าน Performance Operation and Management เมื่อวันที่ 17 – 23 
สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร และ
หลักสูตร Advanced ด้าน Consulting ระหว่างวันที่  4 - 13  กันยายน  2563  ณ โรงแรมเอเชีย 
ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานครงบประมาณ  27,000 บาท 

 ผลการด าเนินงาน 
 ๑. โรงเรียนที่ได้รับการตรวจสอบการจัดท าเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ มีความรู้ 

ความเข้าใจ ท าให้การปฏิบัติงานด้านงบประมาณของโรงเรียนมีความโปร่งใส ตรวจสออบได้ 
 ๒. บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน น าความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนา มาพัฒนางานในหน้าที่ให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
  
 
 
 
 
 

๓๘ 
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โครงการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ 

วิธีการด าเนินงานที่เกิดผลส าเร็จ   
การด าเนินงานของโครงการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ ประจ าปี ๒๕๖๓  ประกอบด้วย ๒  กิจกรรมดังนี้ 
๑. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓  พบผู้บริหาร

สถานศึกษาในสังกัด เพ่ือมอบนโยบายการปฏิบัติงานและแนวทางการพัฒนาการศึกษา   
งบประมาณ ๖๑,๘๐๐ บาท   

๒. ประชุมผ่านระบบทางไกล จากสพฐ. (Video Conference) และ รายการพุธเช้า 
ข่าว สพฐ.  ๖๐ ครั้ง งบประมาณ  ๑๕,๐๐๐  บาท 
ผลการด าเนินงาน 

ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน ได้รับทราบนโยบายของต้นสังกัด และถ่ายทอด 
องค์ความรู้ให้กับครูและบุคลากรในโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการ บริหารงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

วิธีการด าเนินงานที่เกิดผลส าเร็จ   
            การประชุมเพ่ือพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ งบลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒  ณ  ห้องประชุมจันทน์ผา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งหมด จ านวน  16  คน  

ผลการด าเนินงาน 
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 
ด าเนินการจัดตั้งงบประมาณ จัดสรรงบประมาณ 
เป็นไปอย่างถูกต้อง ทันตามก าหนดเวลา 
 
 
 
 
 

๓๙ 
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คณะที่ปรึกษา 

 ดร.ชนาธิป ส าเริง  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ 
 นายธิติวุฒิ  นาคุณทรง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

ชัยภูมิ เขต ๓ 
 ดร.นิมิตร  ฤทธิ์ไธสง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

ชัยภูมิ เขต ๓ 
 ดร.พิสิษฐ์  คงผดุง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

ชัยภูมิ เขต ๓ 
 
 
คณะกรรมการจัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน 

 นางสาวอุบลวรรณ   กิติจันวานิตย์ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
นางสาวธนัญญา   สูบโคกสูง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
นางสาวณัฏฐนิช   บรรเทากุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นายเกรียงไกร    วงค์ไชยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นางสีสุดา    เหล็กกล้า เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 
 
 
 
 
 

....................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๐
Q 



รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 

 


