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คํานํา 
รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเลย เขต 3 จัดทําข้ึน เพ่ือสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ. 2562 
และนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในรอบป�ท่ีผ1านมา และเพ่ือเผยแพร1 ประชาสัมพันธ4
ให6หน1วยงานท่ีเก่ียวข6องและสาธารณชนท่ัวไปได6รับทราบ อีกท้ังนําข6อมูลท่ีได6ไปใช6ในการวางแผนพัฒนา ปรับปรุง
การดําเนินงานการจัดการศึกษาต1อไป 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ขอขอบคุณผู6มีส1วนร1วมในการให6ข6อมูลและ
สนับสนุนในการจัดทําเอกสารฉบับนี้ และหวังเป;นอย1างยิ่งว1า  รายงานผลการดําเนินงานฉบับนี้จะเป;นประโยชน4
ต1อหน1วยงานในสังกัด บุคลากรท่ีเก่ียวข6อง และหน1วยงานอ่ืนๆ ในการนําไปใช6เป;นแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให6มีประสิทธิภาพต1อไป 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ข�อมูลทั่วไปของจังหวดัเลย 

 จังหวัดเลยมีเจ6าเมือง ข6าหลวงประจําจังหวัดและผู6ว1าราชการจังหวัดมาแล6ว 48 คน ปDจจุบันมี   
นายชัยวัฒน4 ชื่นโกสุม เป;นผู6ว1าราชการจังหวัด ลําดับท่ี 49 ดํารงตําแหน1ง ต้ังแต1วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 

ที่ตั้งและขนาด 

 จังหวัดเลย ต้ังอยู1ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย ห1างจาก
กรุงเทพมหานคร ประมาณ 520 กิโลเมตร  มีเนื้อท่ีประมาณ 11,424 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
7,140,382 ไร1  ต้ังอยู1บนพ้ืนท่ีราบสูงโคราช ลักษณะภูมิประเทศส1วนใหญ1เป;นภูเขาน6อยใหญ1ท่ีสลับซับซ6อน
ล6อมรอบเกือบทุกด6าน มีแม1น้ําโขงและแม1น้ําเหืองไหลผ1านเป;นพรมแดนก้ันระหว1างจังหวัดเลยและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

  ทิศเหนือ ติดต1อกับ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  ทิศตะวันตก  ติดต1อกับ เทือกเขาเพชรบูรณ4 อําเภอหล1มเก1า จังหวัดเพชรบูรณ4 
                                  อําเภอนครไทย อําเภอชาติตระการ  จังหวัดพิษณุโลก 
            ทิศตะวันออก ติดต1อกับอําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย  
     อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี   
     อําเภอศรีบุญเรือง อําเภอสุวรรณคูหา อําเภอนากลาง และอําเภอนาวัง 

 จังหวัดหนองบัวลําภู 
   ทิศใต�     ติดต1อกับ อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ4 
      อําเภอภูผาม1าน อําเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก1น 
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แผนที่จังหวัดเลย 
          

 

 

ลักษณะภูมิประเทศ  

สภาพภูมิศาสตร4ของจังหวัดเลยเป;นท่ีราบสูง มีภูเขาสูงกระจัดกระจาย โดยเฉพาะทางตะวันตกและ
ทางด6านใต6ของจังหวัด ท้ังนี้ยังมีแหล1งน้ําสําคัญคือแม1น้ําโขง ในบริเวณตอนบนของจังหวัด ซ่ึงจังหวัดเลยมี   
ภูมิประเทศท่ีแตกต1างกันถึง 3 ลักษณะ อันได6แก1 
          จังหวัดเลยมีภูเขาส1วนใหญ1ทางตะวันตกโอบล6อมพ้ืนท่ี อําเภอนาแห6ว อําเภอภูเรือ อําเภอด1านซ6าย 
และอําเภอท1าลี่ ประชากรอาศัยอยู1น6อยในแถบนี้เพราะพ้ืนท่ีส1วนใหญ1ไม1เหมาะสําหรับการเพาะปลูกและ      
ภูมิประเทศซ่ึงมีทิวเขาอยู1มากมายนี้ทําให6การสื่อสารโทรคมนาคมไม1สะดวก  
          ส1วนบริเวณท่ีราบตํ่ารอบแม1น้ําโขงและแม1น้ําเลยซ่ึงอยู1ในเขตอําเภอเมืองเลย อําเภอเชียงคาน และ
อําเภอวังสะพุง การกสิกรรมแถบนี้อุดมสมบูรณ4 และเป;นพ้ืนท่ีท่ีมีประชากรอาศัยอยู1มากท่ีสุดของจังหวัดเลย                         

อาณาบริเวณท่ีราบรอบๆ เนินเขาทางตะวันออกและภาคใต6ของเลยใกล6ภูกระดึง ภูหลวง ภูเก6า นาด6วง
และปากชม การเกษตรกรรมสามารถทําได6มากกว1าพ้ืนท่ีอ่ืนๆ และมีประชากรหนาแน1นในพ้ืนท่ีนี้ 
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ลักษณะภูมิอากาศ  

จังหวัดเลยต้ังอยู1ในเทือกเขา อุณหภูมิสูงสุดวัดได6 43.5 องศาเซลเซียส เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2517 
และอุณหภูมิต่ําสุดวัดได6 -1.3 องศาเซลเซียส เม่ือวันท่ี 2 มกราคม 2517 และในป� พ.ศ. 2562 อุณหภูมิสูงสุด
วัดได6 43 องศาเซลเซียส เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2562 และอุณหภูมิต่ําสุดวัดได6 4 องศาเซลเซียส เม่ือวันท่ี 6 
ธันวาคม 2562  

สัญลักษณ9และตราประจําจังหวัด 

                                                  

                      ความหมายของตราประจําจังหวัดเลย 

เป;นภาพพระธาตุศรีสองรัก ลักษณะอุเทสิกเจดีย4 สร6างเป;นอนุสรณ4การปDกปDนเขตแดนในรัชสมัยของ
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห1งกรุงศรีอยุธยา กับพระเจ6าไชยเชษฐาธิราชแห1งกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน4) 
ก1อสร6างเม่ือ พ.ศ.2103 เสร็จเม่ือ พ.ศ. 2016 ต้ังอยู1ท่ีวัดพระธาตุศรีสองรัก บ6านหัวนายูง ตําบลด1านซ6าย 
อําเภอด1านซ6าย องค4พระธาตุก1ออิฐถือปูน มีฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกว6างด6านละ 10.47 เมตร สูง 19.19 
เมตร บนยอดพระธาตุมีแก6วครอบเป;นโคม มีกระด่ิงลูกเล็ก ๆ แขวนอยู1เหนือโคม กรมศิลปากรประกาศให6เป;น
โบราณสถานแห1งชาติ เม่ือวันท่ี 8 มีนาคม 2478 (ท่ีมา : เอกสาร กองโบราณคดี หมายเลข 21/2534) 

คําขวัญประจําจังหวัดเลย 
                             “  เมืองแห1งทะเลภูเขา  สุดหนาวในสยาม ดอกไม6งามสามฤดู                

                                        ถ่ินท่ีอยู1อริยสงฆ4 ม่ันคงความสะอาด ” 
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ต�นไม�ประจําจังหวัด 

 
ชื่อพรรณไม6 สนสามใบ 

ชื่อ วิทยาศาสตร4 Pinus Kesiya 

เป;นต6นไม6ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ6าอยู1หัวและสมเด็จพระนางเจ6าพระบรมราชินีนาถ  ทรงปลูกตามคํา
กราบบังคมทูลของนายเทียม คมกฤช  อธิบดีกรมป\าไม6  เพ่ือเป;นสิริมงคลและเป;นอนุสรณ4ในการเสด็จพระราช
ดําเนินข้ึนยอดภูกระดึง  เม่ือเวลาเช6าของวันอาทิตย4ท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2498 (จากหนังสือรอยเสด็จ
มหาวิทยาลัยขอนแก1น 2540) และสมเด็จพระนางเจ6าพระบรมราชินีนาถได6พระราชทานกล6าไม6มงคลให6ผู6ว1า
ราชการจังหวัดเลย  ในงานวันรณรงค4โครงการปลูกป\าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ6าอยู1หัว  ใน
โอกาสท่ีครองราชย4ป�ท่ี 50 เม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2537 ณ ศูนย4ประชุมแห1งชาติสิริกิติ์ให6เป;น 
ต6นไม6ประจําจังหวัดเลย 

ลักษณะการปกครอง  

จังหวัดเลยแบ1งการปกครองเป;น 14 อําเภอ  คือ 

 1. อําเภอเมืองเลย ห1างจากจังหวัดเลย 100 เมตร 
 2. อําเภอวังสะพุง ห1างจากจังหวัดเลย 22 กิโลเมตร 
 3. อําเภอท1าลี่  ห1างจากจังหวัดเลย 46 กิโลเมตร 
 4. อําเภอเชียงคาน ห1างจากจังหวัดเลย 48 กิโลเมตร 
 5. อําเภอด1านซ6าย ห1างจากจังหวัดเลย 82 กิโลเมตร 
 6. อําเภอภูกระดึง ห1างจากจังหวัดเลย 74 กิโลเมตร 
 7. อําเภอปากชม  ห1างจากจังหวัดเลย 92 กิโลเมตร 
 8. อําเภอภูเรือ  ห1างจากจังหวัดเลย 49 กิโลเมตร 
 9. อําเภอนาแห6ว  ห1างจากจังหวัดเลย 117 กิโลเมตร 
 10. อําเภอนาด6วง ห1างจากจังหวัดเลย 37 กิโลเมตร 
 11. อําเภอภูหลวง ห1างจากจังหวัดเลย 50 กิโลเมตร 
 12. อําเภอผาขาว ห1างจากจังหวัดเลย 63 กิโลเมตร 
 13. อําเภอเอราวัณ ห1างจากจังหวัดเลย 42 กิโลเมตร 
 14. อําเภอหนองหิน ห1างจากจังหวัดเลย 47 กิโลเมตร 
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การคมนาคม 
 จังหวัดเลย อยู1ห1างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 520 กิโลเมตร 

 ทางรถยนต9 
        เส6นทางท่ี 1 เส6นทางหลวง หมายเลข 1 (พหลโยธิน) ผ1านจังหวัดสระบุรี แล6วแยกใช6ทางหลวง
หมายเลข 21 ผ1านจังหวัดเพชรบูรณ4 จนถึงอําเภอหล1มสัก ต1อด6วยทางหลวงหมายเลข 203 ผ1านอําเภอหล1มเก1า 
ผ1านอําเภอภูเรือ เข6าสู1จังหวัดเลย  
        เส6นทางท่ี 2 เส6นทางหลวง หมายเลข 1 (พหลโยธิน) จนถึงจังหวัดสระบุรี แล6วแยกใช6ทางหลวง
หมายเลข 2 (มิตรภาพ) จนถึงอําเภอสีค้ิว แยกซ6ายเข6าสู1ทางหลวงหมายเลข 201 ผ1านอําเภอด1านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา ผ1านอําเภอจัตุรัส อําเภอแก6งคร6อ อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก1น 
อําเภอภูกระดึง อําเภอหนองหิน อําเภอวังสะพุง จนถึงจังหวัดเลย 

 ทางอากาศ 
        ท1าอากาศยานเลย ต้ังอยู1ท่ีบ6านนาอาน ถนนมลิวรรณ (เลย-ขอนแก1น) ห1างจากอําเภอเมือง
ประมาณ 6 กิโลเมตร มีสายการบินพาณิชย4ทําการบินข้ึนลง จํานวน 2 สายการบิน คือสายการบินนกแอร4  
(Nok Air) และสายการบินไทยแอร4เอเชีย (Thai Air Asia) (เริ่มบิน 9 กุมภาพันธ4 2558) จากท1าอากาศยาน
ดอนเมือง-ท1าอากาศยานเลย และท1าอากาศยานเลย-ท1าอากาศยานดอนเมือง ให6บริการทุกวัน  

 ทางรถโดยสารประจําทาง 

        จังหวัดเลย มีบริษัทท่ีให6บริการรถโดยสารประจําทางท้ังปรับอากาศและธรรมดาหลายบริษัท 
สายกรุงเทพ-เมืองเลย (สาย 29) ของบริษัท แอร4เมืองเลย จํากัด บริษัท ชุมแพทัวร4 จํากัด (สาย 938) ของ
บริษัท ขอนแก1นทัวร4 จํากัด สายกรุงเทพ-ภูเรือ (สาย 14) ของบริษัทเพชรประเสริฐ จํากัด สาย 808
นครราชสีมา-เชียงคาน และสาย 824 เลย-พัทยา-ระยอง ของบริษัท นครชัยแอร4 จํากัด 

การท<องเที่ยว 
 จังหวัดเลยมีแหล1งท1องเท่ียวท่ีสวยงามหลากหลาย สถานท่ีท1องเท่ียวเชิงนิเวศน4ท่ีสําคัญซ่ึงเป;นท่ีรู6จัก
แพร1หลาย และมีนักท1องเท่ียวนิยมเดินทางมาสัมผัสบรรยากาศในฤดูหนาวบนยอดสูงของภูเขา ไม6ดอกเมือง
หนาวนานาชนิด เช1น ภูกระดึง ภูเรือ ภูหลวง สวนหินผางาม แก1งคุดคู6 แหล1งท1องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร4 ได6แก1 
พิพิธภัณฑ4ผีตาโขน พระธาตุศรีสองรัก พระธาตุสัจจะ ประเพณีบุญหลวงและการละเล1นผีตาโขน ชุมชนบ6านไม6
เชียงคาน นอกจากนี้ยังมีวัดสําคัญท่ีประชาชนนิยมมาทําบุญ เช1น วัดเนรมิตวิปDสสนา วัดศรีสุทธาวาส         
วัดโพนชัย เป;นต6น 

งานประเพณีประจําป2 

1. งานกาชาดดอกฝgายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย จัดข้ึน ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดเลย ประมาณ
วันท่ี 1-9 กุมภาพันธ4 ของทุกป� ในงานมีขบวนแห1จากอําเภอต1างๆ การออกร6านของหน1วยงานราชการและ   
มหรสพอ่ืนๆ มากมาย 
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2. งานประเพณีบุญหลวงและการละเล1นผีตาโขน 
จัดข้ึนท่ีอําเภอด1านซ6าย ในช1วงปลายเดือนมิถุนายนหรือ
ต6นเดือนกรกฎาคม ของทุกป�   ภายในงานจะมีกิจกรรมท่ี
น1าสนใจ ได6แก1 พิธีเบิกพระอุปคุต พิธีบายศรีสู1ขวัญเจ6า
พ1อกวน-เจ6าแม1นางเทียม ขบวนแห1ผีตาโขน ขบวนแห1เจ6า
พ1อกวน-เจ6าแม1นางเทียม และคณะพ1อแสน พิธีบายศรีสู1
ขวัญพระเวส ขบวน พิธีอัญเชิญพระเวสสันดรเข6าเมือง 
พิธีจุดบ้ังไฟบูชาพญาแถน พิธีเทศน4มหาชาติ 13 กัณฑ4 
พร6อมด6วยการแสดงบนเวทีท่ียิ่งใหญ1 การจําหน1าย
ผลิตภัณฑ4พ้ืนเมือง งานแฮนด4เมด งานหัตถกรรม งานศิลปะ และงานไอเดียสร6างสรรค4ต1างๆ จากชาวด1านซ6าย 
และชาวเมืองเลย และการแสดงดนตรีและแสดงโชว4ต1างๆ จากกลุ1มเยาวชน  

3. งานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก จัดข้ึนท่ี
อําเภอด1านซ6าย จัดข้ึนในวันเพ็ญ เดือน 6 ของทุกป� 
พระธาตุศรีสองรัก เป;นพระธาตุคู1บ6านคู1เมืองของ
ชาวจังหวัดเลย นับเป;นโบราณสถานศักด์ิสิทธิ์ ท่ี
สร6างข้ึนเพ่ือเป;นสักขีพยานแห1งการทําสัญญา    
พระราชไมตรีระหว1างสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
แห1งกรุงศรีอยุธยา และพระเจ6าไชยเชษฐาธิราชแห1ง
กรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน4)  

4. งานไม6ดอกเมืองหนาว จัดข้ันท่ีอําเภอภูเรือ ในช1วงวันส1ง
ท6ายป�เก1าต6อนรับป�ใหม1 ประมาณวันท่ี 31 ธันวาคม - 3 มกราคมของ
ทุกป� มีการออกร6านแสดงไม6เมืองหนาว ขบวนแห1รถบุปผชาติ การ
ประกวดไม6ดอกไม6ประดับเมืองหนาวงานราตรีแม1คะนิ้ง ลีลาศโต6ลม
หนาวและการจําหน1ายพืชผลทางการเกษตรของอําเภอภูเรือ 

5. งานแห1ต6นดอกไม6 จัดข้ึนท่ีอําเภอนาแห6ว ในช1วงสงกรานต4
ของทุกป� เป;นงานประเพณีเก1าแก1 โดยในวันท่ี 14 เม.ย. เป;นการ จัด
งานวันแรก ตอนเช6าชาวบ6านจะไปตัดไม6ไผ1ตามหัวไร1ปลายนามาทํา
เป;นต6นดอกไม6 แต1ละคุ6มจะร1วมกันทํา ส1วนผู6หญิง และเด็กจะเก็บ
ดอกไม6เอามาประดับ ต6นดอกไม6 และสาดน้ําเล1นสงกรานต4อย1าง
สนุกสนาน เวลาประมาณ 19.00 น. จะแห1ต6นดอกไม6ไปรอบพระอุโบสถ จากซ6ายไปขวา 3 รอบ  
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สถานที่ท<องเที่ยวยอดนิยม 
อุทยานแห1งชาติภูเรือ  อําเภอภูเรือ 
อุทยานแห1งชาติภูกระดึง อําเภอภูกระดึง 
อุทยานแห1งชาติภูหลวง อําเภอภูหลวง 
สวนหินผางาม อําเภอหนองหิน 
ถนนคนเดินเชียงคาน อําเภอเชียงคาน 
แก1งคุดคู6 อําเภอเชียงคาน 
พิพิธภัณฑ4ผีตาโขน อําเภอด1านซ6าย 
พระธาตุศรีสองรัก อําเภอด1านซ6าย 
วัดเนรมิตวิปDสสนา อําเภอด1านซ6าย 
ภูลมโล อําเภอด1านซ6าย 
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ข�อมูลทั่วไปของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  เป;นหน1วยงานทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดต้ังข้ึนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง 
ปรับปรุงแก6ไขการกําหนดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและกําหนดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551 เม่ือวันท่ี 18 
มกราคม 2551 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันท่ี 4 กุมภาพันธ4 2551  และเปkดทําการ เม่ือวันท่ี            
8 พฤษภาคม 2551   

สถานท่ีต้ัง 
ปDจจุบัน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  ต้ังอยู1เลขท่ี  439 หมู1 1                

ถนนเลย -  ด1านซ6าย ตําบลโคกงาม  อําเภอด1านซ6าย  จังหวัดเลย  42120    โทรศัพท4 0-4281-0495  โทรสาร  
0-4281-0496   website : www.loei3.go.th 

ต้ังอยู1ห1างจากศาลากลางจังหวัดเลยประมาณ  67 กิโลเมตร อยู1ห1างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศใต6
ตามเส6นทางหลวงแผ1นดิน หมายเลข 21 ถนนสระบุรี-หล1มสัก-เลย ระยะทาง 476 กิโลเมตร รับผิดชอบส1งเสริม
บริหารจัดการศึกษาแก1ประชากรวัยเรียน ครอบคลุม 3 อําเภอ ของจังหวัดเลย ประกอบด6วย  อําเภอด1านซ6าย 
อําเภอภเูรือ และอําเภอ นาแห6ว  มีโรงเรียนในสังกัด จํานวน 108 โรงเรียน 

�  อําเภอด<านซ�าย 

 มีพื้นท่ี 1,731.93 ตารางกิโลเมตร 

� อําเภอภูเรือ 

             มีพื้นท่ี 880 ตารางกิโลเมตร  

�  อําเภอนาแห�ว 
           มีพ้ืนท่ี 627.50 ตารางกิโลเมตร   
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สภาพภูมิศาสตร9 

ลักษณะท่ัวไปพ้ืนท่ีส1วนใหญ1เป;นภูเขาสูงร6อยละ 80 มีพ้ืนท่ีพ้ืนราบร6อยละ 20 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด        
มีอาณาเขตติดต1อ ดังนี้ 

ทิศตะวันออก    ติดต1อกับอําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 
ทิศตะวันตก      ติดต1อกับอําเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก 
ทิศเหนือ          ติดต1อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   โดยมีแม1น้ําเหืองเป;นแนวเขต

พรมแดน 
ทิศใต�              ติดต1อกับอําเภอหล1มเก1า  จังหวัดเพชรบูรณ4 

บทบาทและอํานาจหน�าที่ 

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป;นหน1วยงานระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา อยู1
ภายใต6การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจ
เก่ียวกับการจัดการศึกษาและส1งเสริมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยมีอํานาจหน6าท่ีตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ1งส1วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 
2562  ดังนี้         

   1. จัดทํานโยบาย  แผนพัฒนา  และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาให6สอดคล6องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และความต6องการของท6องถ่ิน 
   2. วิเคราะห4การจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา  และหน1วยงานในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา และแจ6งจัดสรรงบประมาณท่ีได6รับให6หน1วยงานข6างต6นรับทราบ รวมท้ังกํากับตรวจสอบ ติดตาม
การใช6จ1ายงบประมาณของหน1วยงานดังกล1าว 
   3. ประสาน ส1งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร1วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   4. กํากับ  ดูแล  ติดตาม  และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   5. ศึกษา  วิเคราะห4  วิจัยและรวบรวมข6อมูลสารสนเทศด6านการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   6. ประสานการระดมทรัพยากรด6านต1าง ๆ  รวมท้ังทรัพยากรบุคคล  เพ่ือส1งเสริม  สนับสนุนการ
จัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
     7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา  และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   8. ประสาน  ส1งเสริม  สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน  องค4กรปกครองส1วน
ท6องถ่ิน  รวมท้ังบุคคล  องค4กรชุมชน  องค4กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนท่ี
จัดรูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   9. ดําเนินการและประสาน  ส1งเสริม  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 10. ประสาน ส1งเสริม การดําเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางานด6าน
การศึกษา 
  11. ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองค4กร หรือหน1วยงานต1างๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน และองค4กร
ปกครองส1วนท6องถ่ิน  
           12. ปฏิบัติงานร1วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน1วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข6องหรือท่ีได6รับ
มอบหมาย 
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โครงสร�างการบริหารงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป;นหน1วยงานท่ีอยู1ภายใต6การกํากับดูแลของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีการแบ1งส1วนราชการภายในของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา โดยแบ1งเป;น 9 กลุ1ม และ 1 หน1วย  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ<ม
อํานวยการ 

กลุ<มบริหาร 
งานบุคคล 

กลุ<มนโยบาย 
และแผน 

กลุ<มส<งเสริม        
การจัดการศึกษา 

กลุ<มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัด

การศึกษา 

รองผู�อํานวยการ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

ก.ต.ป.น. 

ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

หน<วยตรวจสอบภายใน 

กลุ<มบริหารงาน 
การเงินและ
สินทรัพย9 

สถานศึกษา เครือข<ายสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

การบริหารงาน 
ด�านวิชาการ 

การบริหารงาน 
ด�านงบประมาณ 

การบริหารงานด�าน
บริหารท่ัวไป 

การบริหารงาน 
ด�านการบริหารงานบุคคล 

กลุ<มส<งเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยี 

สารสนเทศและการส่ือสาร 

กลุ<มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ

ศึกษา 

กลุ<มกฎหมายและคดี 
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นายวิรัตน9 พุทธทองศรี 
             รองผู6อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 รักษาราชการแทน 

ผู6อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

 

 

 

 

 

นายนิสิต สายโยค 
รองผู6อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         ส.อ.มงคล ศรนวล                                      นางญาณิศา อยู<งาน 
             รองผู6อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา                           รองผู6อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา    
                                  ประถมศึกษาเลย เขต 3                                                       ประถมศึกษาเลย เขต 3 
 
 

 

 

ทําเนียบ 
ผู�บริหารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

 



 

 

12 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2562                                            
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 
 
 
                         

                                                                                      

                                                                                  

  

 

 

                                                                    

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

 

นายยุทธพงษ9 ทองหล�า 
ผู6แทนผู6บรหิารสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานของรัฐ 
 

    นายปรีชา ทัพใหญ< 
ผู6ทรงคุณวุฒิ 

 

  นายสุเทพ วังคีรี 
        ผู6ทรงคุณวุฒิ 
 

นายประพัตร9  อํ่านาเพียง          
กรรมการและเลขานุการ 
 

   นายวิรัตน9 พุทธทองศรี 
      ประธานกรรมการ 

   นายเชาวกุล พรมใจ 
ผู6ทรงคุณวุฒิ 

 

นายประพันธ4  เม6าเวียงแก        
ผู6แทนผู6บรหิารสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานของเอกชน 

นายนพดล อินมา 
        ผู6ทรงคุณวุฒิ 
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  นายประพัตร9  อํ่านาเพียง               นายอนันต9 มงคลเดช                  ว<าท่ี ร.ต.เจริญชัย  ปEFนคํา 
ผู6อํานวยการกลุ1มนิเทศติดตาม        ผู6อํานวยการกลุ1มส1งเสริม                  เจ6าพนักงานพัสดุ อาวุโส 

   และประเมินผลการจัดการศึกษา                การจัดการศึกษา                     ผู6อํานวยการกลุ1มการเงินและสินทรัพย4 
 

        

 

 
 

       นางสารภี  รับผล                     นางสาวศศิธร  ตาริยะ                 นางพฤษภา  นิกรพิทยา 
ผู6อํานวยการกลุ1มนโยบายและแผน  ผู6อํานวยการกลุ1มบริหารงานบุคคล      ผู6อํานวยการหน1วยตรวจสอบภายใน 
                     

           
  
  
 
 
     

                          นางพิสมัย  ทองหล�า                  นายกฤตพรหมณ9  อุ<นแก�ว 

                อนุตผู6อํานวยการกลุ1มอํานวยการ           รก.ผู6อํานวยการกลุ1มกฎหมายและคดีการ                                      
                 
 
 
 
 
                      

                          จ.อ.สุริยนต9 ชมภู                            นายกฤษฎา  สู<สุข  อนุต 
                    รก.ผู6อํานวยการกลุ1มส1งเสริม                รก.ผู6อํานวยการกลุ1มพัฒนาครู  าการ                                      
           การศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ             และบุคลากรทางการศึกษา 
 
 

ผู�อํานวยการกลุ<ม/หน<วย 
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นายเดชะ  จันทะแก6ว 

ลูกจ6างช่ัวคราว 

080-7237952 

 
                                                                             
                                                                

        
                              
ส                                                                                   

 
 

  
 

                                                                                 
 
 
                         

                                                                                

   
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ<มอํานวยการ 
 

นางพิสมัย  ทองหล6า 
ผู6อํานวยการกลุ1มอํานวยการ 

081-0597772  

นางสาวิตรี พิศาลสังฆคุณ 

เจ6าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
085-0472726 

นายสิทธิศักด์ิ  วงษ4ชมพ ู

พนักงานธุรการ ระดับ ส. 4 

089-8637974 

นายบัญชา  นาราศรี 
พนักงานขับรถยนต4 ระดับ ส.2 

081-1175288  

นายนริศ  คารมสม 

ลูกจ6างช่ัวคราว 

084-7911805 

นายอภิชิต  สิทธิสาร 
ลูกจ6างช่ัวคราว 

064-1910119 

นางสาวอะสะพะฎี ทุมลา 
ลูกจ6างช่ัวคราว 
061-1428726 

นายอภิสิทธิ์ พิมพ4สารี 
ลูกจ6างช่ัวคราว 

098-81251876 

นายไพรวัลย4 วราห4สิน 

ลูกจ6างช่ัวคราว 

098-2301558 

น.ส.จุฑารัตน4  ราชพรหมมา 
นักจัดหารงานท่ัวไป ชํานาญการ 

084-7942321 

นายศุภกร  จันทรคาต 
นักประขาสัมพันธ4 ปฏิบัติการ 

065-5619241 

นางชนากานต4  แสงรัตน4 
ลูกจ6างช่ัวคราว 
085-4572633 

นางลําไพ  วังคีรี 
แม1บ6าน 

093-4127427 

นางวิยะดา  ม่ิงแก6ว 
แม1บ6าน 
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น.ส.ศศิธร  ตาริยะ 
ผู6อํานวยการกลุ1มบริหารงานบุคคล 

089-2745222 
 

น.ส.โสมเฉลา  วันทองสุข 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

083-3265655 

นายเสกสรรค4  ธรรมโสม 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

090-8430759 

กลุ<มบริหารงานบุคคล 

นางเบญจมาศ  แถวอุทุม 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

087-2178554 

น.ส.ณัฐธยาน4  เขียวทอง 
ลูกจ6างช่ัวคราว 

085-7607783 

นางศิริลักษณ4 จิ่มอาสา 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

081-4473717 

นางรุ1งนภา  ชมภ ู
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

099-9617379 

น.ส.สุภาภรณ4  ภูบุญเติม 
ลูกจ6างช่ัวคราว 

089-5665770 
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ว1าท่ี ร.ต.เจริญชัย  ปkqนคํา 
 ผู6อํานวยการกลุ1มบริหารงานการเงิน

และสินทรัพย4 

นายลิขิต  ถิตย4รัศมี 

เจ6าพนักงานการเงินและบัญชี ชํานาญงาน 

093-7659233 

น.ส.ธัญญ4รวี ศรีชัยนิธวิุฒิ 
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 

088-7456455 

น.ส.แพรวนภา  ศรีบุรินทร4 
นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ 

081-3808818 

กลุ<มบริหารการเงินและสินทรัพย9 

น.ส.เขมจิรา  พิลาธรรม 

เจ6าพนักงานพัสดุ ชํานาญงาน 
086-2422379 

นางวิไล คําหมู1 
นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ 

081-9548025 
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นางสารภี  รับผล 
ผู6อํานวยการกลุ1มนโยบายและแผน 

084-4280499 
 

นางสิริวรรณ  ศักดาพิทักษ4 
นักวิเคราะห4นโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ 

087-9700128 

น.ส.จิรัชญา พายัพ 
นักวิเคราะห4นโยบายและแผน ชํานาญการ 

093-9398721 

นางสุพรรณ  พรมภักดี 
นักวิเคราะห4นโยบายและแผน ชํานาญการ 

093-3216614 

กลุ<มนโยบายและแผน 

นางพัชรี  ขุนมาตย4 
นักวิเคราะห4นโยบายและแผน ชํานาญการ 

086-0730953 

นายศรายุทธ วินทะไชย4 
ลูกจ6างช่ัวคราว 

063-0089150 
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นายอนันต4  มงคงเดช 

นักวิชาการศึกษา ชํานาญการพิเศษ 
ผู6อํานวยการกลุ1มส1งเสริมการจัดการศึกษา 

093-3241561 

นายเริงฤทธิ์  คําหมู1 
นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ 

089-9612519 

กลุ<มส<งเสริมการจัดการศึกษา 

น.ส.สุทธิพร  โคตรนรินทร4 
นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ 

099-9394235 

นางจีรวรรณ คําเกษ 

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 

087-8632426 

น.ส.ศุภ4พัชรีพร สุวรรณศรี 
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 

086-2421389 
 

นางนัฐทมลกาญจน4 กองสิมมะ 
เจ6าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน 

094-4303037 
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นายประพัตร4  อ่าํนาเพยีง 

ผู6อํานวยการกลุ1มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
093-5639587 

นางพิมพ4พรรณ อรัญมิตร
ศึกษานิเทศก4ชํานาญการพิเศษ 

090-8529899 

นางศิริพร  อุ1นแก6ว 

ศึกษานิเทศก4ชํานาญการพิเศษ 

084-9456663 

นางเพชรี  ชัยมูล 
ศึกษานิเทศก4ชํานาญการพิเศษ 

081-9657257 

นางสาวขนิษฐา  ตัญญาภักด์ิ 

เจ6าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 
087 7709875  

นางสาวสุมาลี  กันจ ุ

ศึกษานิเทศก4 ชํานาญการ 

���-������� 

นางนวพร  สุขประเสริฐ 

ศึกษานิเทศก4ชํานาญการพิเศษ 

084-5149828 

นางสาวสุพัตรา สิงห4สถิตย4 
ศึกษานิเทศก4ชํานาญการพิเศษ 

087-2323176 

กลุ<มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

นายณฐพรต เพ็งสาย 

ศึกษานิเทศก4 
098-1499935 

นางพีรพรรณพชร วงษ4ชมชวกร  
ศึกษานิเทศก4ชํานาญการพิเศษ 

��	-�
����	 
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นางพฤษภา  นิกรพิทยา 
ผู6อํานวยการหน1วยตรวจสอบภายใน 

089-5698875 

กลุ<มตรวจสอบภายใน 

นางสาวจิรวดี  ศิริภักด์ิ 
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 

093-3200301 

นายกฤษฏา  สู1สุข 

รก.ผู6อํานวยการกลุ1มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

นางชลีกร  สู1สุข 
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

091-8641297 

น.ส.สุภาสินี  สุวรรณโชติ 

ลกูจ้างชั�วคราว 

087-2241424 

กลุ<มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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จ.อ.สุริยนต4 ชมภ ู
รก.ผู6อํานวยการกลุ1มส1งเสริมการศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสาร 
082-1337087 

นายเอกสิทธิ์  ตุละรัต 
ลูกจ6างช่ัวคราว 
088-5368756 

กลุ<มส<งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี สารสนเทศ
และการส่ือสาร 

 

กลุ<มกฎหมายและคดี 

         นายกฤตพรหมณ4  อุ1นแก6ว 
รก.ผู6อํานวยการกลุ1มกฎหมายและคดี 

094-7169973 
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ข�อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา 

ด�านปริมาณ 
ตารางท่ี 1   จํานวนโรงเรียนในสังกัดท่ีจัดการศึกษา จําแนกตามระดับ แยกรายอําเภอ  

ระดับที่เปEดสอน 
อําเภอ 

ด<านซ�าย ภูเรือ นาแห�ว รวม 

ปฐมวัย-ประถมศึกษา 44  

16 

14 74 

ปฐมวัย-มัธยมศึกษาตอนต6น 11 1 - 12 

ประถมศึกษา 8 12 2 22 

รวม 63 29 16 108 

                                                                             ข�อมูล : ณ  วันท่ี 10 มิถุนายน 2562 

ตารางท่ี 2 จํานวนโรงเรียนในสังกัด จําแนกตามจํานวนนักเรียน แยกตามอําเภอ  

ขนาดโรงเรียน 
อําเภอ 

รวม ร�อยละ 
ด<านซ�าย ภูเรือ นาแห�ว 

ขนาดเล็ก (0-120 คน) 52 27 15 95 87.96 

ขนาดกลาง (121-600 คน) 11 2 1 14 

 

12.96 

ขนาดใหญ1 (601-1,500 คน) 1 - - - - 

ขนาดใหญ1พิเศษ (1,501 คนข้ึนไป) - - - - - 

รวม 63 29 16 108 100 

ข�อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน  2562 
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ตารางท่ี 3 จํานวนโรงเรียนขนาดเล็ก ป2การศึกษา 2562 

จํานวนนักเรียน จํานวนโรงเรียน 

1 – 20 คน 20 

21 – 40 คน 36 

41 – 60 คน 14 

61 – 80 คน 14 

81 – 100 คน 5 

101 – 120 คน 6 

รวม 95 

          ข�อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน  2562 
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ตารางท่ี 4  จํานวนนักเรียนและห�องเรียน จําแนกเปLนรายช้ัน   

ช้ันเรียน 
จํานวนนักเรียน จํานวนห�องเรียน 

ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 1 6 3 9 2 

อนุบาล 2 321 327 648 83 

อนุบาล 3 363 335 698 85 

รวมอนุบาล 690 665 1,355 170 

ประถมศึกษาป�ท่ี 1 515 429 944 108 

ประถมศึกษาป�ท่ี 2 452 420 872 104 

ประถมศึกษาป�ท่ี 3 398 425 823 105 

ประถมศึกษาป�ท่ี 4 446 436 882 105 

ประถมศึกษาป�ท่ี 5 458 405 863 108 

ประถมศึกษาป�ท่ี 6 478 446 924 109 

รวมประถมศึกษา 2,747 2,561 5,308 639 

มัธยมศึกษาป�ท่ี 1 118 90 208 12 

มัธยมศึกษาป�ท่ี 2 117 100 217 11 

มัธยมศึกษาป�ท่ี 3 92 118 210 11 

รวมมัธยมศึกษาตอนต�น 327 308 635 34 

รวมท้ังส้ิน 3,764 3,534 7,298 843 
 

     ท่ีมา : ข�อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2562 
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ตารางท่ี 5 จํานวนข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลยเขต3 โรงเรียนในสังกัด 108 โรงเรียน 

ตําแหน<ง จํานวน ตําแหน<ง จํานวน 

ผอ.สพป.ลย.3 - ผอ.โรงเรียน 89 

รองผอ.สพป.ลย.3 3 รองผอ.โรงเรียน - 
ศึกษานิเทศก4 7 ครูผู6สอน 464 
บุคลากรทางการศึกษา 38 ค(2) 35 พนักงานราชการ 21 
ลูกจ6างชั่วคราว 12 ลูกจ6างประจํา 22 
ผู6ประสานงานลูกเสือชาวบ6าน - ลูกจ6างชั่วคราว (ธุรการโรงเรียน) 107 
ลูกจ6างประจํา 2 ลูกจ6างชั่วคราว (นักการภารโรง) 57 
  ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 37 

  ครู-วิทย4 คณิต 7 
  ครูจ6างข้ันวิกฤต 25 
  ครูผู6ทรงคุณค1าแห1งแผ1นดิน 9 

รวม 59 รวม 838 
       

ตารางท่ี 6 จํานวนผู�บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

ตําแหน<ง/สายงาน จํานวน (คน) 

ผอ.สพป.ลย.3 - 

รอง ผอ.สพป.ลย.3 (ช1วยราชการ) 1 

รอง ผอ.สพป.ลย.3 3 

ศึกษานิเทศก4 7 

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 38ค.(2) 35 

ลูกจ6างประจํา 2 

ลูกจ6างชั่วคราว 12 

รวม 60 
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ตารางท่ี 7 รายช่ือโรงเรียนในสังกัด ท่ีมีการบริหารจัดการในรูปแบบเรียนรวม  

ท่ี โรงเรียนหลัก โรงเรียนท่ีมาเรียนรวม 
ระบุชั้นท่ีรวม 

(ทุกช้ัน/ 
บางช้ัน ระบุ..) 

ลักษณะ
การรวม 

(รวม/เลิก) 

ป2 พ.ศ. ท่ี
รวม/เลิก 

1 บ6านตาดเสี้ยว บ6านวังบอน ทุกช้ัน รวม 2560 
2 ด1านซ6าย บ6านโพนหนอง ทุกช้ัน รวม 2560 
3 บ6านแก1งม1วง (นาดี) บ6านแก1วตาว (นาดี) ทุกช้ัน รวม 2560 
4 อนุบาลด1านซ6าย บ6านนํ้าพุ ทุกช้ัน รวม 2560 
5 บ6านหนองหลวง บ6านช่ังสี่ ทุกช้ัน รวม 2553 
6 บ6านหนองผือ  บ6านห6วยปลาฝา ทุกช้ัน รวม 2559 
7 บ6านนาทอง บ6านเครือคู6 ทุกช้ัน รวม 2557 

บ6านปากหมัน ทุกช้ัน รวม 2559 
บ6านนาข1า ทุกช้ัน รวม 2560 

8 บ6านสานตมมิตรภาพท่ี 101 บ6านโนนสมบูรณ4 ทุกช้ัน รวม 2554 
บ6านหนองแซง ทุกช้ัน รวม 2559 

9 ชุมชนภูเรือ บ6านแก1งไฮ ทุกช้ัน รวม 2554 
10 บ6านแสงภา บ6านบ1อเหมืองน6อย ทุกช้ัน รวม 2559 

บ6านห6วยนํ้าผัก ทุกช้ัน รวม 2558 
11 ชุมชนบ6านนาพึง บ6านหัวด1านนาปูน ป.2,ป.3,ป.4,ป.6 รวม 2555 

บ6านนามาลา ป.2,ป.3,ป. ป.6 รวม 2555 
12 บ6านหัวด1านนาปูน บ6านนามาลา ป.1 รวม 2555 
13 บ6านนามาลา ชุมชนบ6านนาพึง ป.5 รวม 2555 

บ6านหัวด1านนาปูน อ.2,อ.3,ป.5 รวม 2555 
14 บ6านเหล1ากอหก บ6านนาผักก6าม ป.4-ป.6 รวม 2549 
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ด�านคุณภาพการศึกษา 

ตารางท่ี 8 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (National Test : NT)            
ช้ันประถมศึกษาป2ท่ี 3 ป2การศึกษา 2562 ระดับประเทศ และระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ความสามารถ ระดับประเทศ 
ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 

 เพ่ิม/ลด 

 
หมายเหตุ 

ด6านคณิตศาสตร4 

(Mathematics) 
      44.94        44.78 -0.16 

 

ด6านภาษาไทย 

(Thai Language) 
       46.46        44.89 -1.57 

 

รวมความสามารถท้ัง 2 ด�าน        45.70 44.83 -0.87  

จากตารางการเปรียบเทียบผลการทดสอบวัดความสามารถพ้ืนฐานของผู6เรียนระดับชาติ 
(NationalTest : NT) ชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 3  ป�การศึกษา  2562  ระดับประเทศ  และระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย  เขต  3  ภาพรวม พบว1า ตํ่ากว1า -0.87 ส1วนรายด6าน  พบว1า  ความสามารถด6านคํานวณ        
ตํ่ากว1า  -0.16 และความสามารถด6านภาษาตํ่ากว1า - 1.57   

ตารางท่ี 9 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (National Test : NT)            
ช้ันประถมศึกษาป2ท่ี 3 ป2การศึกษา 2561 กับ ป2การศึกษา 2562  

ความสามารถ 
ค1าเฉลี่ยร6อยละ 

ป�การศึกษา 2561 

ค1าเฉลี่ยร6อยละ 

ป�การศึกษา 2562 

 เพ่ิม/ลด 

 
หมายเหตุ 

ด6านคณิตศาสตร4 

(Mathematics) 
       49.37        44.78 -4.59 

 

ด6านภาษาไทย 

(Thai Language) 
       52.27        44.89 -7.38 

 

รวมความสามารถท้ัง 2 ด�าน 50.82 44.83 -5.99  

จากตารางการเปรียบเทียบผลการทดสอบวัดความสามารถพ้ืนฐานของผู6เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  
ชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 3  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาป�การศึกษา 2561  และป�การศึกษา  2562  ภาพรวม พบว1า ลดลง -5.99  
ส1วนรายด6าน  พบว1า  ความสามารถด6านคณิตศาสตร4ลดลง -4.59  ความสามารถด6านภาษาไทยลดลง  -7.38     



 

 

28 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2562                                            
 

ตารางท่ี 10  การผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ช้ันประถมศึกษาป2ท่ี  6  ป2การศึกษา 2562 เปรียบเทียบ 
ระดับประเทศ  และระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  

 

สาระการเรียนรู� 

 

คะแนนเต็ม 

ระดับประเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ี  +สูงกว<า/ 

-ต่ํากว<า 

ระดับประเทศ 

จํานวน 

นร. 

คะแนนเฉลี่ย
ร�อยละ 

จํานวน 

นร. 

คะแนน
เฉลี่ยร�อยละ 

ภาษาไทย 100 692,721    49.07   742    46.50 -2.57 

ภาษาอังกฤษ 100 692,708    34.42 742    27.75 -6.67 

คณิตศาสตร4 100 692,673    32.90 742    29.91 -2.99 

วิทยาศาสตร4 100 692,705    35.55 742    32.65 -2.90 

รวมเฉล่ีย 100 692,702 37.99 742 34.20 -3.78 

     จากตาราง ผลการเปรียบเทียบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ป�การศึกษา  2562  
(O–NET) ชั้นประถมศึกษาป�ท่ี  6 ระดับประเทศ  และระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3 พบว1า 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  มีคะแนนเฉลี่ยร6อยละรวมทุกกลุ1มสาระการเรียนรู6             ตํ่า
กว1าระดับประเทศ (-3.78 %) รายกลุ1มสาระการเรียนรู6 ท่ีมีผลคะแนนเฉลี่ยร6อยละตํ่ากว1าระดับประเทศ             
มากท่ีสุด ได6แก1กลุ1มสาระการเรียนรู6ภาษาต1างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (- 6.67 %) รองลงมา กลุ1มสาระการ
เรียนรู6คณิตศาสตร4 (-2.99 %) กลุ1มสาระการเรียนรู6วิทยาศาสตร4 (-2.90)และกลุ1มสาระการเรียนรู6ภาษาไทยมี
คะแนนเฉลี่ยร6อยละตํ่ากว1าระดับประเทศน6อยท่ีสุด (- 2.57 %) 

ตารางท่ี 11 เปรียบเทียบผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ช้ันมัธยมศึกษาป2ท่ี  3  ป2การศึกษา  2562  
ระดับประเทศ  และระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต  3 

 

สาระการเรียนรู� 

 

คะแนน
เต็ม 

ระดับประเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ี % +สูงกว<า/ 

-ต่ํากว<า 

ระดับประเทศ 

จํานวน 

นร. 

คะแนนเฉลี่ย
ร�อยละ 

จํานวน 

นร. 

คะแนนเฉล่ีย 

ร�อยละ 

ภาษาไทย 100 665,638     55.14 160       54.24 -0.90 

ภาษาอังกฤษ 100 665,310     33.25 160       29.00 -4.25 

คณิตศาสตร4 100 665,495     26.73 160       23.20 -3.53 

วิทยาศาสตร4 100 665,230     30.07 160       29.67 -3.40 

รวมเฉล่ีย 100 665,418 36.30 160 33.28 -3.02 
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     จากตาราง ผลการเปรียบเทียบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ป�การศึกษา 2562  
(O–NET)  ชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี  3 ระดับประเทศ  และระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3        
พบว1าระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  มีคะแนนเฉลี่ยร6อยละรวมทุกกลุ1มสาระการเรียนรู6               
ตํ่ากว1าระดับประเทศ (-3.02%)  กลุ1มสาระการเรียนรู6ท่ีมีผลคะแนนเฉลี่ยร6อยละตํ่ากว1าระดับประเทศมากท่ีสุด
ได6แก1กลุ1มสาระการเรียนรู6ภาษาอังกฤษ (-4.25%) รองลงมา คือ กลุ1มสาระการเรียนรู6คณิตศาสตร4  (-3.53 %)           
กลุ1มสาระการเรียนรู6ภาษาไทย (-0.90%) และกลุ1มสาระการเรียนรู6วิทยาศาสตร4มีคะแนนเฉลี่ยร6อยละตํ่ากว1า
ระดับประเทศน6อยท่ีสุด (-0.40) 

ตารางท่ี 12 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ช้ันประถมศึกษาป2ท่ี  6  ป2การศึกษา 2562 เปรียบเทียบ 
ระดับสังกัด (สพฐ.)  และระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  

 

สาระการเรียนรู� 

 

คะแนนเต็ม 

ระดับสังกัด (สพฐ.) ระดับเขตพ้ืนท่ี  +สูงกว<า/ 

-ต่ํากว<า 

ระดับสังกัด 
(สพฐ.)   

จํานวน 

นร. 

คะแนนเฉลี่ย
ร�อยละ 

จํานวน 

นร. 

คะแนน
เฉลี่ยร�อย

ละ 

ภาษาไทย 100 443,365    47.95   742    46.50 -1.45 

ภาษาอังกฤษ 100 443,350    30.86 742    27.75 -3.11 

คณิตศาสตร4 100 443,351    31.60 742    29.91 -1.69 

วิทยาศาสตร4 100 443,351    34.30 742    32.65 -1.65 

รวมเฉล่ีย 100 443,354 36.18 742 34.20 -1.98 

     จากตาราง ผลการเปรียบเทียบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ป�การศึกษา  
2562 (O–NET) ชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 6 ระดับสังกัด (สพฐ.) และระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3  
พบว1า  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  มีคะแนนเฉลี่ยร6อยละรวมทุกกลุ1มสาระการเรียนรู6             
ตํ่ากว1าระดับสังกัด (สพฐ.) (-1.98)  กลุ1มสาระการเรียนรู6ท่ีมีผลคะแนนเฉลี่ยร6อยละตํ่ากว1าระดับสังกัด (สพฐ.) 
มากท่ีสุดได6แก1กลุ1มสาระการเรียนรู6ภาษาอังกฤษ (-3.11%) รองลงมา คือ กลุ1มสาระการเรียนรู6คณิตศาสตร4              
(-1.69%)  กลุ1มสาระการเรียนรู6วิทยาศาสตร4 (-1.65) และกลุ1มสาระการเรียนรู6ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยร6อยละ
ตํ่ากว1าระดับสังกัด (สพฐ.) น6อยท่ีสุด (-1.45%) 
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ตารางท่ี 13 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ช้ันมัธยมศึกษาป2ท่ี 3  ป2การศึกษา 2562 เปรียบเทียบ 
ระดับสังกัด (สพฐ.) และระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  

สาระการเรียนรู�  

คะแนนเต็ม 

สังกัด (สพฐ.)   ระดับเขตพ้ืนท่ี  +สูงกว<า/ 

-ต่ํากว<า 

สังกัด (สพฐ.)  

จํานวน 

นร. 

คะแนนเฉลี่ย
ร�อยละ 

จํานวน 

นร. 

คะแนน
เฉลี่ยร�อยละ 

ภาษาไทย 100 486,937    55.91 160    54.24 -1.67 

ภาษาอังกฤษ 100 486,681    32.98 160    29.00 -3.98 

คณิตศาสตร4 100 486,823    26.98 160    23.20 -3.78 

วิทยาศาสตร4 100 486,594    30.22 160    29.67 -0.55 

รวมเฉล่ีย 100 486,759 36.52 160 33.28 -3.25 

  จากตาราง ผลการเปรียบเทียบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐานป�การศึกษา  2562  
(O–NET)  ชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 3 ระดับสังกัด (สพฐ.)  และระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  
พบว1า ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีคะแนนเฉลี่ยร6อยละรวมทุกกลุ1มสาระการเรียนรู6      
ตํ่ากว1าระดับสังกัด (สพฐ.) (-3.25 %) กลุ1มสาระการเรียนรู6ท่ีตํ่ากว1าระดับสังกัด (สพฐ.) มากท่ีสุด คือ กลุ1มสาระ
การเรียนรู6ภาษาอังกฤษ (-3.98%) รองลงมา คือกลุ1มสาระการเรียนรู6คณิตศาสตร4 (-3.78%) กลุ1มสาระ            
การเรียนรู6ภาษาไทย (-1.67) และกลุ1มสาระการเรียนรู6วิทยาศาสตร4คะแนนเฉลี่ยร6อยละตํ่ากว1าระดับสังกัด 
(สพฐ.) น6อยท่ีสุด (-0.55) 
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ตารางท่ี 14 เปรียบเทียบค<าเฉล่ียร�อยละ  ผลสัมฤทธิ์นักเรียนช้ันประถมศึกษาป2ท่ี 6 การทดสอบ             
ทางการศึกษา ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O– NET) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ป2
การศึกษา  2561 - 2562  จําแนกรายกลุ<มสาระการเรียนรู� 

กลุ<มสาระการเรียนรู� 

ค<าเฉล่ียร�อยละ 

ป2การศึกษา 

2561 

ป2การศึกษา
2562 

+เพ่ิม 

-ลด 

ภาษาไทย       54.32       46.50 -7.82 

ภาษาต1างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)       31.82       27.75 -4.07 

คณิตศาสตร4        34.58       29.91 -4.67 

วิทยาศาสตร4        39.13       32.65 -6.48 

รวมเฉล่ีย 39.96 34.20 -5.76 

       จากตาราง ผลการเปรียบเทียบค1าเฉลี่ยร6อยละ  ผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 6           
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O– NET) ระหว1าง ป�การศึกษา  2561 กับ 2562 พบว1า                 
ป�การศึกษา  2562  มีคะแนนเฉลี่ยร6อยละทุกกลุ1มสาระการเรียนรู6ลดลงจากป�การศึกษา 2561  (-5.76%)       
โดยกลุ1มสาระการเรียนรู6ท่ีมีผลคะแนนเฉลี่ยร6อยละลดลงจากป�การศึกษา 2561 มากท่ีสุด ได6แก1กลุ1มสาระการ
เรียนรู6ภาษาไทย  (-7.82%)  รองลงมา คือ กลุ1มสาระการเรียนรู6วิทยาศาสตร4  (-6.48%)  กลุ1มสาระการเรียนรู6
คณิตศาสตร4 (-4.67) และกลุ1มสาระการเรียนรู6ภาษาต1างประเทศ (อังกฤษ) มีคะแนนเฉลี่ยร6อยละตํ่ากว1าป�
การศึกษา 2561 น6อยท่ีสุด (-4.07%)  
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ตารางท่ี 15 เปรียบเทียบค<าเฉล่ียร�อยละผลสัมฤทธิ์นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป2ท่ี 3  การทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O– NET) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ป2การศกึษา 2561 – 2562 

 

กลุ<มสาระการเรียนรู� 

 

ค<าเฉล่ียร�อยละ 

ป2การศึกษา 
2561 

ป2การศึกษา 
2562 

+เพ่ิม 

-ลด 

ภาษาไทย 50.78 54.24 +3.46 

ภาษาต1างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 28.00 29.00 +1.00 

คณิตศาสตร4 26.30 23.20 -3.10 

วิทยาศาสตร4 35.52 29.67 -5.85 

รวมเฉล่ีย 35.15 33.28 -1.12 

         จากตาราง แสดงผลการเปรียบเทียบค1าเฉลี่ยร6อยละผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 3            
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  (O–NET รายกลุ1มสาระการเรียนรู6  ป�การศึกษา  2561 – 2562  
พบว1า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  เฉลี่ยรวมเพ่ิมข้ึนจากป�การศึกษา  2561 มากท่ีสุด ได6แก1กลุ1มสาระ
การเรียนรู6ภาษาไทย  (3.46%)  รองลงมา คือ กลุ1มสาระการเรียนรู6ภาษาต1างประเทศ (อังกฤษ) (1.00%)        
และมี 2 กลุ1มสาระการเรียนรู6ท่ีค1าเฉลี่ยร6อยละ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนลดลงจากป�การศึกษา 2561 
คือ กลุ1มสาระการเรียนรู6คณิตศาสตร4 (-3.10%) โดยกลุ1มสาระการเรียนรู6วิทยาศาสตร4มีค1าเฉลี่ยร6อยละ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนลดลงมากท่ีสุด  (-5.85%)  
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ด�านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

ตารางท่ี 16 ผลการรายงานการประเมินส<วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ        
ปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2562  

องค9ประกอบ ค<าคะแนน 

องค9ประกอบท่ี 1 ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามภารกิจหลัก
พ้ืนฐาน (Functional base) (น้ําหนัก 14.2857) 

4.68223 

 

1.1 ร6อยละความสําเร็จของการดําเนินการจัดเก็บข6อมูลผลการเรียน
รายบุคคล (น้ําหนัก 4.7619) 

4.75670 

1.2 ขีดความสามารถในการแข1งขันด6านการศึกษาของประเทศไทยจาก
รายงาน (IMD 2019) (น้ําหนัก0) 

- 

1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
(O-NET) (น้ําหนัก 4.7619) 

4.29000 

1.4 ร6อยละความสําเร็จของการดําเนินการจัดเก็บข6อมูลบุคลากรด6วยระบบ 
EMIS (น้ําหนัก 4.7619) 

5.0000 

        1.4 ร6อยละความสําเร็จของการดําเนินการจัดเก็บข6อมูลบุคลากร
ด6วยระบบ EMIS 

5.0000 

องค9ประกอบท่ี 2 ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจ
ยุทธศาสตร9 แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร<งด<วน (Agenda base) 
(น้ําหนัก 0) 

 

- 

(ยกเลิกตัวชี้วัด) 2.1 โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (น้ําหนัก 0) - 

2.2 ร6อยละการชี้แจงประเด็นสําคัญท่ีทันต1อสถานการณ4 (ถ6ามี) (น้ําหนัก 0) - 

องค9ประกอบท่ี 3 ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนท่ี/
ท�องถ่ิน (Area base) (น้ําหนัก 0) 

 

- 

องค9ประกอบท่ี 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนา
นวัตกรรมฯ (Innovation base) (น้ําหนัก 0) 

- 
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องค9ประกอบ ค<าคะแนน 

4.1 ความสําเร็จของการลดข้ันตอนและระยะเวลาการให6บริการคู1มือ
สําหรับประชาชนของส1วนราชการ (น้ําหนัก 0) 

- 

องค9ประกอบท่ี 5 ศักยภาพในการเปLนส<วนราชการท่ีมีความสําคัญเชิง
ยุทธศาสตร9 (Potential base) (น้ําหนัก 0) 

- 

5.1 การประเมินผลสําเร็จของการดําเนินการขับเคลื่อนตามแผนปฏิรูป
องค4การของส1วนราชการ (น้ําหนัก 0) 

- 

การประเมินผู�บริหารองค9การ ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2562  
(น้ําหนัก 80.9524) 

4.43529 

6.1 การลดพลังงาน (น้ําหนัก 9.5238) 5.00000 

6.2 มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน1วยงานภาครัฐ 5.0000 

6.3 การประหยัดงบประมาณ : ระดับความสําเร็จของการจัดทําบัญชี
ต6นทุนต1อหน1วยผลผลิต (น้ําหนัก 4.7619) 

5.0000 

6.4 การกํากับดูแลการทุจริต (น้ําหนัก 4.7619) 4.0000 

6.5 ภาวะผู6นํา(มาตรฐานเขตฯ มาตรฐานท่ี 1 การบริหารจัดการองค4การสู1
ความเป;นเลิศ ตัวบ1งชี้ท่ี 1 การบริหารจัดการท่ีดี) (น้ําหนัก 4.7619) 

 

4.0000 

6.6 ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพ่ือการบริหารงานขององค4การ (น้ําหนัก 
14.2857)  

5.0000 

6.7 การส1งเสริมการใช6เทคโนโลยีดิจิทัลในองค4การ (น้ําหนัก0) - 

6.7.1 การใช6ระบบ Video Conference (น้ําหนัก 9.5238) 5.0000 

6.7.2 ความม่ันคงปลอดภัยในไซเบอร4 (Cyber) (น้ําหนัก 4.7619) 1.0000 

6.8 การสร6างคุณธรรม จริยธรรมในองค4การ(น้ําหนัก 19.0476) 4.25000 

6.9 การเสริมสร6างขวัญกําลังใจ/การดูแล เอาใจใส1ผู6ใต6บังคับบัญชา 
(น้ําหนัก 4.7619) 

4.40000 

6.10 การบูรณาการข6อมูลระหว1างหน1วยงาน (น้ําหนัก 0) - 

 4.47234 
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องค9ประกอบ ค<าคะแนน 

 

รวม (น้ําหนัก 95.2381) 

 

 

�  ระดับคุณภาพ  

�  ระดับมาตรฐานข้ันสูง 
(89.45) 

�  ระดับมาตรฐานข้ันต�น 

�  ระดับปรับปรุง  

 

ตารางท่ี 17  ผลการดําเนินงานตามการประเมินคุณธรรมและความโปร<งใสในการดําเนินงานของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ป2งบประมาณ พ.ศ. 2562 

ลําดับท่ี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คะแนน ITA ป22562 

56 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 89.19 

 

ตารางท่ี 18 เปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร<งใสในการดําเนินงานของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
คะแนนการประเมิน/ระดับความโปร<งใสฯ 
ป2 2561 ป2 2562 ผลต<าง (+/-) 

สพป.เลย เขต 3 87.25 89.19 +1.94 
 

จากตารางท่ี 18 พบว1า สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 สามารถดําเนินการพัฒนา
คุณธรรมและความโปร1งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยเม่ือเปรียบเทียบค1าเฉลี่ยร6อย
ละ ป� 2561 และป� 2562 พบว1ามีค1าเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนร6อยละ 1.94 ระดับความโปร1งใสอยู1ในระดับสูงมาก 
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ตารางท่ี 19 ผลการติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ตัวช้ีวัดความสําเร็จตาม
ยุทธศาสตร9แผนปฏิบัติราชการ) ป2งบประมาณ พ.ศ. 2562 

1) ประเมินผลตามระดับคุณภาพ 

ยุทธศาสตร9/ตัวช้ีวัด ระดับ 

คุณภาพ 

คําอธิบาย
ระดับ 

คุณภาพ 

นโยบายท่ี 1  จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 5 ดีเย่ียม 

ตัวช้ีวัดท่ี4 ร6อยละของสถานศึกษาท่ีน6อมนําพระบรมราโชบายด6านการศึกษาของในหลวงรัชกาล
ท่ี 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู6เรียนให6มีคุณลักษณะอันพึงประสงค4
ตามท่ีกําหนดได6อย1างมีประสิทธิภาพ 

5 ดีเยี่ยม 

นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู�เรียน 3.67 ดีมาก 

ตัวช้ีวัดท่ี 17 ร6อยละของผู6เรียนระดับปฐมวัย ได6รับการพัฒนาร1างกาย จิตใจ วินัย อารมณ4 
สังคม และสติปDญญาและมีความพร6อมท่ีจะเข6ารับการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน 

5 ดีเยี่ยม 

ตัวช้ีวัดท่ี 19 ร6อยละของผู6เรียนท่ีอ1านออกเขียนได6 คิดเลขเป;น และมีนิสัยรักการอ1าน   

      ตัวช้ีวัดย<อยท่ี 19.1 ร6อยละของผู6เรียนท่ีอ1านออก เขียนได6 คิดเลขเป;น (เฉพาะ สพป.) 3 ดี 

      ตัวช้ีวัดย<อยท่ี 19.2 ร6อยละของผู6เรียนมีนิสัยรักการอ1าน 5 ดีเยี่ยม 

ตัวช้ีวัดท่ี 20  ร6อยละของผู6เรียนท่ีมีทักษะการคิด วิเคราะห4 3 ดี 

ตัวช้ีวัดท่ี 24  ร6อยละของผู6เรียนท่ีมีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาท่ี 3 ได6อย1างมี
ประสิทธิภาพ (ร6อยละผู6เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษและภาษาต1างประเทศท่ีสองได6อย1างมี
ประสิทธิภาพ) 

1 ปรับปรุง 

ตัวช้ีวัดท่ี 27  ร6อยละของผู6เรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน      
(O-NET) มากกว1าร6อยละ 50 ในแต1ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากป�การศึกษาท่ีผ1านมา 

  

     ตัวช้ีวัดย<อยท่ี 27.1 ระดับประถมศึกษาป�ท่ี 6 4 ดีมาก 

     ตัวช้ีวัดย<อยท่ี 27.2 ระดับมัธยมศึกษาป�ท่ี 3 3 ดี 

     ตัวช้ีวัดย<อยท่ี 27.3 ระดับมัธยมศึกษาป�ท่ี 6 ไม1ประเมิน  

ตัวช้ีวัดท่ี 30 ร6อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู6ท่ีให6ผู6เรียนได6เรียนรู6ผ1านกิจกรรมการปฏิบัติ
จริง (Active Learning)  

5 ดีเยี่ยม 
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ยุทธศาสตร9/ตัวช้ีวัด ระดับ 

คุณภาพ 

คําอธิบาย
ระดับ 

คุณภาพ 

ตัวช้ีวัดท่ี 35 ร6อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู6และบรรยากาศสิ่งแวดล6อมท่ีเอ้ือต1อการ
พัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัด 

4 ดีมาก 

นโยบายท่ี 3 พัฒนาผู�บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 5.00 ดีเย่ียม 

ตัวช้ีวัดท่ี 49 ผู6บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ครบตามความจําเป;นในการจัดการเรียนรู6อย1างมีประสิทธิภาพ 

5 ดีเยี่ยม 

นโยบายท่ี 4 สร�างโอกาสการในการเข�าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลด
ความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 

4.57 ดีเย่ียม 

ตัวช้ีวัดท่ี 54 ร6อยละของเด็กวัยเรียนท่ีเข6ารับการศึกษาในแต1ละระดับการศึกษา   

     ตัวช้ีวัดย<อยท่ี 54.1 ระดับประถมศึกษา (เฉพาะ สพป.) 5 ดีเยี่ยม 

     ตัวช้ีวัดย<อยท่ี 54.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต6น (เฉพาะ สพป.) 5 ดีเยี่ยม 

     ตัวช้ีวัดย<อยท่ี 54.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ดีเยี่ยม 

ตัวช้ีวัดท่ี 55 ร6อยละของนักเรียนออกกลางคัน   

     ตัวช้ีวัดย<อยท่ี 55.1 ระดับประถมศึกษา (เฉพาะ สพป.) 5 ดีเยี่ยม 

     ตัวช้ีวัดย<อยท่ี 55.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต6น (สพป. และ สพม.) 3 ดี 

     ตัวช้ีวัดย<อยท่ี 55.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (เฉพาะ สพม.) ไม1ประเมิน  

ตัวช้ีวัดท่ี 59 ร6อยละของสถานศึกษาท่ีผ1านการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาตามท่ีกําหนด   

     ตัวช้ีวัดท่ี 59.1 ระดับปฐมวัย (เฉพาะ สพป.) 4 ดีมาก 

     ตัวช้ีวัดท่ี 59.2 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพป. และ สพม.) 5 ดีเยี่ยม 

นโยบายท่ี 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 4.00 ดีมาก 

ตัวช้ีวัดท่ี 69 ร6อยละของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาผ1านเกณฑ4การประเมินคุณภาพมาตรฐาน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

4 ดีมาก 

ตัวช้ีวัดท่ี 78 โรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน   

     ตัวช้ีวัดย<อยท่ี 78.1 ระดับประถมศึกษาป�ท่ี 6 (เฉพาะ สพป.) 4 ดีมาก 
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ยุทธศาสตร9/ตัวช้ีวัด ระดับ 

คุณภาพ 

คําอธิบาย
ระดับ 

คุณภาพ 

     ตัวช้ีวัดย<อยท่ี 78.2 ระดับมัธยมศึกษาป�ท่ี 3 (เฉพาะ สพป.) 4 ดีมาก 

คะแนนเฉล่ียรวม 4.45 ดีเย่ียม 

     2) ประเมินผลเทียบค<าเปrาหมาย 
ยุทธศาสตร9/ตัวช้ีวัด ค<า

เปrาหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

นโยบายท่ี 1  จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง   

ตัวช้ีวัดท่ี3 ร6อยละของสถานศึกษาท่ีปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล6อมและจัด
กิจกรรมการเรียนรู6ให6ผู6เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดม่ันการปกครอง
ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย4ทรงเป;นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต1อบ6านเมือง มีหลักคิด  
ท่ีถูกต6อง เป;นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

80 100 

นโยบายท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู�เรียน   

ตัวช้ีวัดท่ี 15 ร6อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให6สอดคล6องกับ
ทักษะการเรียนรู6ในศตวรรษท่ี 21 โดยเน6นการพัฒนาสมรรถนะผู6เรียนเป;นรายบุคคลฯ 

 

80 

 

100 
ตัวช้ีวัดท่ี 16 ร6อยละของสถานศึกษาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให6สอดคล6องกับความ
ต6องการของผู6เรียนและพ้ืนท่ี 

ตัวช้ีวัดท่ี 21 ร6อยละของผู6เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต6นได6รับการส1งเสริมสมรรถนะท่ีจําเป;น
ด6านการเรียนรู6เรื่องการอ1าน (Reading Liter) 

80 100 

ตัวช้ีวัดท่ี 22 ร6อยละของผู6เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต6นได6รับการส1งเสริมสมรรถนะท่ีจําเป;น
ด6านการเรียนรู6เรื่องคณิตศาสตร4 (Mathematical Literacy) 

80 100 

ตัวช้ีวัดท่ี 23 ร6อยละของผู6เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต6นได6รับการส1งเสริมสมรรถนะท่ีจําเป;น
ด6านการเรียนรู6เรื่องวิทยาศาสตร4 (Scientific Literacy) 

800 100 

ตัวช้ีวัดท่ี 25 ร6อยละของผู6เรียนท่ีมีทักษะด6าน (Digital Literacy) ในการเรียนรู6ได6อย1างมี
ประสิทธิภาพ 

100 89.03 

ตัวช้ีวัดท่ี 26 ร6อยละของผู6เรียนท่ีมีความรู6 และทักษะในการปgองกันตนเองจากภัยคุกคาม
รูปแบบใหม1 

100 100 
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ยุทธศาสตร9/ตัวช้ีวัด ค<า
เปrาหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

ตัวช้ีวัดท่ี 31 ร6อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนรู6ให6ผู6เรียนในลักษณะของ STEM 
ศึกษา 

80 84.26 

ตัวช้ีวัดท่ี 32 ร6อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู6ตามกระบวนการเรียนรู6บันได 5 ข้ัน (IS: 
Independent Study) 

100 ไม1เข6าร1วม
โครงการ 

ตัวช้ีวัดท่ี 33 ร6อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู6 และบรรยากาศสิ่งแวดล6อมท่ีส1งเสริม
สนับสนุนให6ผู6เรียนได6เรียนรู6และฝ�กทักษะด6านภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 ได6อย1างมี
ประสิทธิภาพ 

100 100 

ตัวช้ีวัดท่ี 34  ร6อยละของผู6เรียน มี ID plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต1อและการประกอบ
อาชีพ 

60 95.48 

ตัวช้ีวัดท่ี 36 ร6อยละของผู6เรียนท่ีมีสุขภาวะดีทุกช1วงวัย ลดลง ลดลง2.67% 

ตัวช้ีวัดท่ี 38 ร6อยละของสถานศึกษาท่ีส1งเสริมให6ผู6เรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการดําเนิน
ชีวิตท่ีเป;นมิตรกับสิ่งแวดล6อมและการประยุกต4ใช6ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

80 28.70 

นโยบายท่ี 3 พัฒนาผู�บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา   

ตัวช้ีวัดท่ี 52 ร6อยละของบุคลากรในสังกัดท่ีพัฒนาตนเองผ1านระบบ( Digital Technology) 80 28.56 

นโยบายท่ี 4 สร�างโอกาสการในการเข�าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลด
ความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 

  

ตัวช้ีวัดท่ี 57 ร6อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข6อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนํามาใช6
ในการวางแผนจัดการเรียนรู6ให6แก1ผู6เรียนได6อย1างมีประสิทธิภาพ 

100 100 

นโยบายท่ี 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ   

ตัวช้ีวัดท่ี 75  มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให6เกิดคุณภาพ มีรูปแบบ มีรูปแบบ 

ตัวช้ีวัดท่ี 77 จํานวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง ลดลง ไม1ลดลง 

ตัวช้ีวัดท่ี 82 สถานศึกษาทุกแห1งมีระบบข6อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช6ในการวางแผนการจัด
การศึกษาได6อย1างมีประสิทธิภาพ 

100 100 
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ตารางท่ี 20 สรุปผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตาม
มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (พ.ศ. 2560) ป2งบประมาณ พ.ศ. 2562 

มาตรฐาน/ตัวบ<งข้ี/ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 การบริหารจัดการองค9การสู<ความเปLนเลิศ  

ตัวบ<งช้ีท่ี1 การบริหารจัดการท่ีดี 4 

     ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 ภาวะผู6นําของผู6บริหารในการนําองค4การไปสู1เปgาหมาย 3 

     ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 การใช6ข6อมูลสารสนเทศในการบริหารและการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

5 

     ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 การใช6แผนเป;นเครื่องมือในการบริหารและการจัด
การศึกษา 

4 

     ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 การสร6างหรือประยุกต4ใช6นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบ    
ในการบริหารและการจัดการศึกษา 

4 

     ประเด็นการพิจารณาท่ี 5 การสื่อสาร การประชาสัมพันธ4ภายในและภายนอก
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

4 

     ประเด็นการพิจารณาท่ี 6 การนําผลการดําเนินงานมาพัฒนาการบริหารและการ
จัดการศึกษา 

5 

ตัวบ<งช้ีท่ี 2 การพัฒนาสู<องค9การแห<งการเรียนรู� 5 

     ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 การส1งเสริมให6เกิดการจัดการความรู6 (Knowledge 
Management : KM) และการสร6างชุมชนการเรียนรู6ทางวิชาชีพ(Professional 
Learning Community : PLC) 

5 

ตัวบ<งช้ีท่ี 3 การกระจายอํานาจและการส<งเสริมการมีส<วนร<วมในการบริหารและ        
การจัดการศึกษา 

4 

     ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 การส1งเสริม สนับสนุน การมีส1วนร1วมในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว เอกชน องค4กรชุมชน องค4กรเอกชน 
องค4กรปกครองส1วนท6องถ่ิน องค4กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอ่ืน 

4 

สรุปภาพรวมมาตรฐานท่ี 1 5=ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 2 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  
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มาตรฐาน/ตัวบ<งข้ี/ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ 

ตัวบ<งช้ีท่ี 1 การบริหารงานด�านวิชาการ 1 

     ประเด็นการพิจารณาท่ี 6 พัฒนา ส1งเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแล ติดตาม และ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

1 

ตัวบ<งช้ีท่ี 2 การบริหารงานด�านงบประมาณ 4 

     ประเด็นการพิจารณาท่ี1 การวางแผนการใช6งบประมาณอย1างเป;นระบบ 
สอดคล6องกับนโยบายปDญหาและความต6องการ 

4 

ตัวบ<งช้ีท่ี 3 การบริหารงานด�านการบริหารงานบุคคล 3 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 3 การพัฒนา ส1งเสริมยกย1องเชิดชูเกียรติ และบุคลากร
ทางการศึกษาสู1ความเป;นมืออาชีพ สอดคล6องกับปDญหาความต6องการจําเป;น และ
ส1งเสริมความก6าวหน6าในวิชาชีพของครูและบุคลการทางการศึกษา 

3 

ตัวบ<งช้ีท่ี 4 การบริหารงานด�านการบริหารท่ัวไป 4 

   ประเด็นการพิจารณาท่ี 1 การพัฒนาระบบและเครือข1ายข6อมูลสารสนเทศ 4 

ตัวบ<งช้ีท่ี 5  การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

5 

สรุปภาพรวมมาตรฐานท่ี 2 3=ดี 

มาตรฐานท่ี 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

 

ตัวบ<งช้ีท่ี 1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีผลงานท่ีแสดงความสําเร็จและเป;น
แบบอย1างได6 

3 

ตัวบ<งช้ีท่ี 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษา          
ข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 

5 

     ประเด็นย1อยท่ี  1 (ระดับการศึกษาปฐมวัย) 4 

     ประเด็นย1อยท่ี  2 (ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 5 

ตัวบ<งช้ีท่ี 3 ผู�เรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีคุณภาพตาม
หลักสูตร 

4 
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มาตรฐาน/ตัวบ<งข้ี/ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ 

     ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู6เรียน
ระดับชาติ(National Test : NT) 

3 

     ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค4ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 

             4.1 ระดับชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 6 5 

             4.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 3 4 

ตัวบ<งช้ีท่ี 4  ประชากรวัยเรียนได�รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเท<า
เทียมกัน ศึกษาต<อในระดับท่ีสูงข้ึน หรือมีความรู�ทักษะพ้ืนฐานในการประกอบ
อาชีพ 

5 

     ประเด็นการพิจารณาท่ี 4 ผู6เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีความต6องการ
พิเศษได6รับการดูแลช1วยเหลือและส1งเสริมให6ได6รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 

 

          4.1 เด็กพิการเรียนรวม 4 

          4.2 เด็กด6อยโอกาส 4 

          4.3 เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 5 

ตัวบ<งช้ีท่ี 5  ข6าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ6าง           
ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ4 ตามเกณฑ4
ได6รับการยกย1องเชิดชูเกียรติ 

5 

ตัวบ<งช้ีท่ี 6  ผู6รับบริการและผู6มีส1วนได6ส1วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการ
จัดการศึกษารวมท้ังการให6บริการ 

5 

สรุปภาพรวมมาตรฐานท่ี 3 5=ดีเย่ียม 

คะแนนรวมของภาพรวม (3มาตรฐาน) 4=ดีมาก 
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บทที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3 ได6นํานโยบายของรัฐมนตรีว1าการ
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและจุดเน6นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีได6ให6ความสําคัญ
กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยได6กําหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ดังนี้ 
วิสัยทัศน9 (Vision) 

ผู6เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล บนพ้ืนฐานของความเป;นไทย 

พันธกิจ (Mission) 
           1. ยกระดับคุณภาพผู6เรียน ให6มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
           2. พัฒนาและส1งเสริมสนับสนุนอัจฉริยภาพผู6เรียนสู1ความเป;นเลิศ  และได6รับโอกาสในการแข1งขันในทุกระดับ   
           3. ส1งเสริมผู6เรียนให6มีทักษะด6านอาชีพเพ่ือการมีงานทํา 
           4. ส1งเสริมสนับสนุนระบบบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 
           5. ส1งเสริมสนับสนุนให6ประชากรวัยเรียนทุกคนได6รับโอกาสทางการศึกษาอย1างท่ัวถึง  
           6. ส1งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู6ตามศาสตร4พระราชา ให6ผู6เรียนน6อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปใช6ในการดํารงชีวิตและดําเนินการตามพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลท่ี 10  
           7. ส1งเสริมให6ผู6เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค4ตามหลักสูตร และ
ค1านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
           8. ส1งเสริมผู6บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให6เป;นมืออาชีพ 

ค<านิยมองค9กร (Values)  
           “คุณภาพคู1คุณธรรม เป;นองค4กรชั้นนําในการจัดการศึกษา”      

เปrาประสงค9 (Corporate) 
  1. ผู6เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
  2. ผู6เรียนมีความเป;นเลิศ และได6รับโอกาสในการแข1งขันทุกระดับ 
  3. ผู6เรียนมีทักษะด6านอาชีพเพ่ือการมีงานทํา 
  4. มีระบบบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 
  5. ประชากรวัยเรียนทุกคนได6รับโอกาสทางการศึกษาอย1างท่ัวถึง 
  6. ผู6เรียนได6รับการเรียนรู6ตามศาสตร4พระราชา สามารถน6อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช6ในการดํารงชีวิตและดําเนินการตามพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลท่ี 10 
  7. ผู6เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค4และสมรรถนะตามหลักสูตร 
และค1านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
  8. ผู6บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป;นมืออาชีพ 
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ยุทธศาสตร9 5 ยุทธศาสตร9 

ยุทธศาสตร9ท่ี 1  จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 1. พัฒนาผู� เรียนทุกคนให�มีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดม่ันการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย9ทรงเปLนประมุข มีทัศนคติ ท่ีดีต<อบ�านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต�อง             
เปLนพลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม  
   1.1 ร6อยละของผู6เรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย4ทรงเป;นประมุข 
   1.2 ร6อยละของนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต1อบ6านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต6อง 
เป;นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
   1.3 ร6อยละของสถานศึกษาท่ีปรับปรุงหลักสูตรจัดบรรยากาศสิ่งแวดล6อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู6ให6
ผู6เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย4
ทรงเป;นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต1อบ6านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต6อง เป;นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
   1.4 ร6อยละของสถานศึกษาท่ีน6อมนําพระบรมราโชบายด6านการศึกษาของในหลวงรัชการท่ี 10 และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู6เรียนให6มีคุณลักษณะอันพึงประสงค4ตามท่ีกําหนดได6อย1างมีประสิทธิภาพ 
 2. ส<งเสริมและสนับสนุนให�ผู�เรียนในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะกลุ<มชาติพันธุ9 กลุ<มท่ีด�อยโอกาส และกลุ<มท่ีอยู<ใน
พ้ืนท่ีห<างไกลทุรกันดาร เช<น พ้ืนท่ีสูง ชายแดน ชายฝ,Fงทะเล และเกาะแก<ง ได�รับการบริการด�านการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ท่ีมีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต�องการ  
   2.1 จํานวนผู6เรียนบ6านไกลได6รับโอกาสทางการศึกษาจากการได6เข6าพักในโรงเรียนท่ีมีหอพักนอน หรือการ
สนับสนุนการเดินทางจากบ6านถึงโรงเรียนอย1างปลอดภัย 
   2.2 จํานวนสถานศึกษาได6รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือใช6ในการประกอบอาหาร การพัฒนาทักษะชีวิต 
และการพัฒนาสภาพหอพักนอนให6มีคุณภาพท่ีดีอย1างเหมาะสม 
   2.3 จํานวนผู6เรียนได6รับการพัฒนาคุณภาพท้ังด6านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ ท่ีเหมาะสมกับบริบท 
   2.4 จํานวนผู6บริหาร ครูในสถานศึกษา/ห6องเรียนสาขา และท่ีดูแลหอพักนอนท่ีมีนักเรียนกลุ1มชาติพันธุ4 
กลุ1มท่ีด6อยโอกาส กลุ1มท่ีอยู1ในพ้ืนท่ีห1างไกลทุรกันดาร ได6รับการพัฒนาและสวัสดิการท่ีเหมาะสมกับบริบท 
   2.5 จํานวนนักเรียนกลุ1มชาติพันธุ4 กลุ1มท่ีด6อยโอกาส และกลุ1มท่ีอยู1ในพ้ืนท่ีห1างไกลทุรกันดาร ได6รับการ
ส1งเสริมการเรียนรู6ท่ีมีคุณภาพและเกิดจิตสํานึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย4  
   2.6 การบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาท่ีมีผู6เรียนกลุ1มชาติพันธุ4 กลุ1มท่ีด6อยโอกาส และกลุ1มท่ีอยู1        
ในพ้ืนท่ีห1างไกลทุรกันดาร ได6รับการปรับปรุงและมีรูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพ 
   2.7 ผู6เรียนกลุ1มชาติพันธุ4 กลุ1มท่ีด6อยโอกาส และกลุ1มท่ีอยู1ในพ้ืนท่ีห1างไกลทุรกันดาร มีผลสัมฤทธิ์สูงข้ึน 
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ยุทธศาสตร9ท่ี 2  พัฒนาคุณภาพผู�เรียน 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
          1. ร6อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให6สอดคล6องกับทักษะการ เรียนรู6ใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยเน6นการพัฒนาสมรรถนะผู6เรียนเป;นรายบุคคล เพ่ือส1งเสริมให6ผู6เรียนมีหลักคิดท่ี ถูกต6อง รักใน
สถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย4ทรงเป;นประมุข         
เป;นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีความเป;นเลิศทางด6านวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะ อาชีพตาม
ความต6องการ และมีทักษะในการปgองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม1  
          2. ร6อยละของสถานศึกษาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให6สอดคล6องกับความต6องการของผู6เรียน
และพ้ืนท่ี 
          3. ร6อยละของผู6เรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการ ปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย4ทรงเป;นประมุข  
          4. ร6อยละของผู6เรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต1อบ6านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต6อง       
เป;นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม  
          5. ร6อยละของสถานศึกษาท่ีปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล6อม และจัดกิจกรรมการ เรียนรู6ให6
ผู6 เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย4ทรงเป;นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต1อบ6านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต6อง เป;นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม  
          6. ร6อยละของสถานศึกษาท่ีน6อมนําพระบรมราโชบายด6านการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10 และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู6 เรียนให6มีคุณลักษณะอันพึงประสงค4ตามท่ีกําหนดได6อย1างมี
ประสิทธิภาพ 
          7. ร6อยละของผู6เรียนระดับปฐมวัย ได6รับการพัฒนาร1างกาย จิตใจ วินัย อารมณ4 สังคม และสติปDญญา 
และมีความพร6อมท่ีจะเข6ารับการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน  
          8. ร6อยละของผู6เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได6รับการพัฒนาร1างกาย จิตใจ วินัย อารมณ4 สังคม และ
สติปDญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด6าน  
          9. ร6อยละของผู6เรียนท่ีอ1านออกเขียนได6 คิดเลขเป;น และมีนิสัยรักการอ1าน  
         10. ร6อยละของผู6เรียนท่ีมีทักษะการคิด วิเคราะห4  
         11. ร6อยละของผู6เรียนท่ีผ1านการประเมินสมรรถนะท่ีจําเป;นด6านการรู6เรื่องการอ1าน (Reading Literacy)  
         12. ร6อยละของผู6เรียนท่ีผ1านการประเมินสมรรถนะท่ีจําเป;นด6านการรู6เรื่องคณิตศาสตร4 (Mathematical 
Literacy)  
         13. ร6อยละของผู6เรียนท่ีผ1านการประเมินสมรรถนะท่ีจําเป;นด6านการรู6เรื่องวิทยาศาสตร4 (Scientific 
Literacy)  
         14. ร6อยละของผู6เรียนท่ีมีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาท่ี 3 ได6อย1างมีประสิทธิภาพ  
         15. ร6อยละของผู6เรียนท่ีมีทักษะด6าน Digital Literacy ในการเรียนรู6ได6อย1างมีประสิทธิภาพ  
         16. ร6อยละของผู6เรียนท่ีมีความรู6 และทักษะในการปgองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม1  
         17. ร6อยละของผู6เรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) มากกว1า



 

 

46 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2562                                            
 

ร6อยละ 50 ในแต1ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากป�การศึกษาท่ีผ1านมา 
         18. ร6อยละ 60 ของผู6เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต6นมีสมรรถนะการเรียนรู6เรื่องการอ1าน ต้ังแต1ระดับข้ัน
พ้ืนฐานข้ึนไป (ระดับ 2) ตามแนวทางการประเมิน PISA  
         19. ร6อยละ 80 ของผู6เรียนท้ังหมดได6รับการประเมินทักษะการคิดแก6ปDญหาตามแนวทางการประเมิน 
PISA 
         20. ร6อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู6 ท่ีให6ผู6เรียนได6เรียนรู6ผ1านกิจกรรม การปฏิบัติจริง (Active 
Learning)  
         21. ร6อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนรู6ให6ผู6เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา  
         22. ร6อยละของสถานศึกษาที่การจัดการเรียนรู6ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น 
(IS: Independent Study)  
         23. ร6อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู6 และบรรยากาศสิ่งแวดล6อม ท่ีส1งเสริมสนับสนุนให6ผู6เรียนได6
เรียนรู6และฝ�กทักษะด6านภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 ได6อย1างมีประสิทธิภาพ  
         24. พัฒนาผู6เรียนให6มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะท่ีดีสามารถดํารงชีวิตอยู1ในสังคมได6อย1างมี 
ความสุข  
         25. ร6อยละของผู6เรียน มีID plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต1อและการประกอบอาชีพ  
         26. ร6อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู6 และบรรยากาศสิ่งแวดล6อมท่ีเอ้ือต1อการพัฒนาทักษะอาชีพ
ตามความถนัด  
         27. ร6อยละของผู6เรียนท่ีมีสุขภาวะท่ีดีทุกช1วงวัย  
         28. ร6อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบปgองกันและแก6ไขปDญหาในสถานศึกษา 
         29. ร6อยละของผู6เรียนท่ีมีพฤติกรรมแสดงออกถึงการดําเนินชีวิตท่ีเป;นมิตรกับสิ่งแวดล6อม และการ
ประยุกต4ใช6ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
         30. ร6อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดสภาพแวดล6อมท่ีสอดคล6องกับมาตรฐานสิ่งแวดล6อม สังคม และ
เศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development: EESD)  
         31. ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให6บรรลุเปgาหมายโลก เพ่ือการพัฒนาอย1างยั่งยืน (Global Goals 
for Sustainable Development)  
         32. ร6อยละของผู6เรียนท่ีมีความต6องการจําเป;นพิเศษ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของแต1
ละระดับ  
         33. ร6อยละของผู6เรียนท่ีมีความต6องการจําเป;นพิเศษ ได6รับการพัฒนาด6านทักษะอาชีพ ทักษะการ
ดํารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ 
         34. ร6อยละของผู6เรียนท่ีมีความต6องการจําเป;นพิเศษ ได6รับการส1งเสริมให6มีความสามารถพิเศษด6านต1างๆ 
อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เป;นต6น 
         35. ร6อยละของผู6เรียนท่ีเรียนรู6ผ1าน Digital Platform  
         36. ร6อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู6เพ่ือให6พัฒนาตนเองผ1าน Digital Platform 
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ยุทธศาสตร9ท่ี 3 พัฒนาผู�บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
           1. สถานศึกษามีแผนความต6องการครูระยะ 20 ป�  
           2. สถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครูท่ีสอดคล6องกับการพัฒนาในศตวรรษท่ี 21 และสอดคล6องกับบริบท
ของพ้ืนท่ี  
           3. สถานศึกษาทุกแห1งมีจํานวนครูอย1างเหมาะสม และพอเพียงต1อการพัฒนาคุณภาพของผู6เรียน 
           4. ผู6บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตามความ
จําเป;นในการจัดการเรียนรู6อย1างมีประสิทธิภาพ  
           5. ผู6บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการจัดการเรียนรู6     
และการวัดประเมินผลอย1างมีคุณภาพในรูปแบบท่ีหลากหลาย ตามศักยภาพของผู6เรียนแต1ละบุคคล  
           6. สถานศึกษาและหน1วยงานในสังกัดทุกแห1งมีระบบฐานข6อมูลผู6บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือวางแผนการผลิตและพัฒนาครูท้ังระบบ  
           7. ร6อยละของบุคลากรในสังกัดท่ีพัฒนาตนเองผ1านระบบ Digital Technology  
           8. ร6อยละของ Digital Content เก่ียวกับองค4ความรู6ในสาขาท่ีขาดแคลน  
ยุทธศาสตร9ท่ี 4 สร�างโอกาสในการเข�าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหล่ือมลํ้า
ทางการศึกษา 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
           1. ร6อยละของเด็กวัยเรียนท่ีเข6ารับการศึกษาในแต1ละระดับการศึกษา  
           2. ร6อยละของนักเรียนออกกลางคัน  
           3. ร6อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบการดูแลช1วยเหลือและคุ6มครองนักเรียนและการแนะแนวท่ีมี
ประสิทธิภาพ  
           4. ร6อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข6อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนํามาใช6ในการวางแผน
จัดการเรียนรู6ให6แก1ผู6เรียนได6อย1างมีประสิทธิภาพ 
           5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษามีกรอบมาตรฐานสถานศึกษา  
           6. ร6อยละของสถานศึกษาท่ีผ1านการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาตามท่ีกําหนด  
           7. มีข6อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ท่ีเชื่อมโยงกับหน1วยงานท่ีเก่ียวข6องทุกระดับ    
           8. สํานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษมียุทธศาสตร4 แผนการดําเนินงาน และแผนปฏิบัติการ            
ท่ีตอบสนองสําหรับผู6เรียนท่ีมีความต6องการจําเป;นพิเศษ ตามศักยภาพของผู6เรียนแต1ละบุคคล และตามสภาพ 
และประเภทของความพิการ  
           9. ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร6อมท้ังระบบ เพ่ือสามารถการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  
           10. มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให6กับผู6เรียน และสถานศึกษาโดยตรงอย1าง 
เหมาะสม  
           11. ผู6เรียนทุกคน และสถานศึกษาได6รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู6อย1างเหมาะสมและ 
เพียงพอต1อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
           12. จํานวนโครงการ/ กิจกรรมท่ีได6รับความร1วมมือจากกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา 
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           13. สถานศึกษาทุกแห1งมีระบบโครงข1ายสื่อสารโทรคมนาคมท่ีสามารถเชื่อมต1อกับโครงข1าย 
อินเทอร4เน็ตได6อย1างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย  
           14. สถานศึกษามี Digital Device เพ่ือใช6เป;นเครื่องมือในการเรียนรู6ของผู6เรียน และเป;นเครื่องมือใน
การจัดการเรียนรู6ได6อย1างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร9ท่ี 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
           1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีผลการดําเนินงานผ1านเกณฑ4การประเมินส1วน 
ราชการท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกําหนด  
           2. ร6อยละของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาผ1านเกณฑ4การประเมินคุณภาพมาตรฐานสํานักงานเขต 
พ้ืนท่ีการศึกษา  
          3. ร6อยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินภายนอกในระดับดีข้ึนไป  
          4. ร6อยละของหน1วยงานผ1านการประเมินคุณธรรมและความโปร1งใสในการดําเนินงานของหน1วยงาน 
ภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment) 
           5. ร6อยละของสถานศึกษาหน1วยงานมีการบริหารจัดการแบบมีส1วนร1วม 
           6. มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนให6เกิดคุณภาพ  
           7. มีข6อเสนอเชิงนโยบายในการกระจายอํานาจท้ังระบบ  
           8. มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให6เกิดคุณภาพ  
           9. ร6อยละของสถานศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐาน (มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน/
ปฐมวัย/ศูนย4การศึกษาพิเศษ) และพัฒนาสู1ระดับสากล  
           10. จํานวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง  
           11. ร6อยละของผู6เรียนท่ีอยู1ในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
           12. มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให6กับผู6เรียน และสถานศึกษาโดยตรงอย1าง
เหมาะสม  
           13. ผู6เรียนทุกคนและสถานศึกษาได6รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู6อย1างเหมาะสม และ
เพียงพอต1อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
           14. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีได6รับความร1วมมือจากกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา  
           15. สถานศึกษาทุกแห1งมีระบบข6อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช6ในการวางแผนการจัดการศึกษาได6อย1างมี
ประสิทธิภาพ  
           16. สถานศึกษาทุกแห1งมีข6อมูลผู6เรียนรายบุคคลท่ีสามารถเชื่อมโยงกับข6อมูลต1าง ๆ นําไปสู1การ 
วิเคราะห4เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู6ให6ผู6เรียนได6อย1างมีประสิทธิภาพ 
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มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 มาตรฐานท่ี 1 การบริหารจัดการองค9การสู<ความเปLนเลิศ 3 ตัวบ<งช้ี  14  ประเด็นการพิจารณา  ดังนี้ 

 ตัวบ1งชี้ท่ี 1    การบริหารจัดการท่ีดี    ประเด็นพิจารณา   6   ข6อ 

ตัวบ1งชี้ท่ี 2    การพัฒนาสู1องค4การแห1งการเรียนรู6   ประเด็นพิจารณา   4   ข6อ 

 ตัวบ1งชี้ท่ี 3    การกระจายอํานาจและการส1งเสริมการมีส1วนร1วมในการบริหารและการจัดการศึกษา 

         ประเด็นพิจารณา   4   ข6อ 

 มาตรฐานท่ี 2 การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 5 ตัวบ<งช้ี 25 ประเด็นการ
พิจารณา ดังนี้ 

 ตัวบ1งชี้ท่ี 1     การบริหารงานด6านวิชาการ    ประเด็นพิจารณา   9   ข6อ 

 ตัวบ1งชี้ท่ี 2     การบริหารงานด6านงบประมาณ   ประเด็นพิจารณา   4   ข6อ 

 ตัวบ1งชี้ท่ี 3     การบริหารงานด6านบริหารงานบุคคล   ประเด็นพิจารณา   4   ข6อ 

 ตัวบ1งชี้ท่ี 4     การบริหารงานด6านการบริหารท่ัวไป   ประเด็นพิจารณา   7   ข6อ 

 ตัวบ1งชี้ท่ี 5     การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
         ประเด็นพิจารณา   1   ข6อ 

 มาตรฐานท่ี 3 สัมฤทธิ์ผลการบริหารและการจัดการศึกษา  6 ตัวบ<งช้ี  17 ประเด็นการพิจารณา  ดังนี้ 
 

 ตัวบ1งชี้ท่ี 1     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีผลงานท่ีแสดงความสําเร็จและเป;นแบบอย1างได6 

         ประเด็นพิจารณา   1   ข6อ 

 ตัวบ1งชี้ท่ี 2     สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

                             เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา   ประเด็นพิจารณา   1   ข6อ 

 ตัวบ1งชี้ท่ี 3     ผู6เรียนระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร
         ประเด็นพิจารณา   7   ข6อ 

 ตัวบ1งชี้ท่ี 4     ประชากรวัยเรียนได6รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเท1าเทียมกัน ศึกษาต1อ
          ในระดับท่ีสูงข้ึน หรือมีความรู6ทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ  

ประเด็นพิจารณา   6   ข6อ 
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 ตัวบ1งชี้ท่ี 5     ข6าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ6างในสํานักงานเขต 
          พ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีผลงานเชิงประจักษ4ตามเกณฑ4 ได6รับการยกย1อง 
          เชิดชูเกียรติ     ประเด็นพิจารณา   1   ข6อ 

 ตัวบ1งชี้ท่ี 6     ผู6รับบริการและผู6มีส1วนได6ส1วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา    

           รวมท้ังการให6บริการ    ประเด็นพิจารณา   1   ข6อ 

งบประมาณตามแผนปฏบิัติการ ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2562  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได6จัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ       
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวนท้ังสิ้น 5,000,000 บาท แยกตามประเภทรายจ1าย ดังนี้ 

รายการ จํานวน 

ประเภทรายจ1าย 

หมายเหตุ ค1าตอบแทน ใช6สอย 
และวัสดุ 

ค1าสาธารณูปโภค 

1. งบประจํา  

2. งบตามภารงาน 

3. งบตามตัวชี้วัด/นโยบายของ 
สพป.เลย 3 

4. งบเสริมสภาพคล1อง 

2,000,000 

1,480,000 

720,000 

 

800,000 

1,630,000 370,000  

รวม 5,000,000    
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แผนการใช�จ<ายงบประจํา  งบประมาณ 2,000,000 บาท 

ท่ี รายการ งบประมาณ 

1 ค<าตอบแทน ใช�สอย และวัสดุ  

    1) ค1าตอบแทนทําการนอกเวลา 100,000 

    2) ค1าเบ้ียเลี้ยงท่ีพัก พาหนะ 250,000 

    3) ค1าซ1อมแซมยานพาหนะ 160,000 

    4) ค1าซ1อมแซมครุภัณฑ4 40,000 

    5) ค1าวัสดุสํานักงาน 350,000 

    6) ค1าวัสดุเชื้อเพลิงและหล1อลื่น 300,000 

    7) ค1าใช6จ1ายในการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 50,000 

    8) ค1าจ6างถ1ายเอกสาร 30,000 

    9) กิจกรรมวันสําคัญ 100,000 

   10) ประชุมประจําเดือน 250,000 

2 ค<าสาธารณูปโภค  

 1) ค1าไฟฟgา 260,000 

    2) ค1าโทรศัพท4 50,000 

    3) ค1าโทรศัพท4เคลื่อนท่ีของ สพป.เลย เขต 3 20,000 

    4) ค1าไปรษณีย4 40,000 

 รวมงบประจํา 2,000,000 
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บทที่ 3 

ผลการดําเนินงาน 
    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได6ดําเนินการขับเคลื่อนผลการดําเนินงาน โดย
ดําเนินกิจกรรม โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยใช6กรอบนโยบาย และ
ยุทธศาสตร4 5 ยุทธศาสตร4 เป;นเครื่องมือในการบริหารการจัดการศึกษา และปฏิบัติงานตามภารกิจ เพ่ือ
ตอบสนองนโยบายและตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร4ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําป�
งบประมาณ พ.ศ. 2562  

 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 3 จัดทําข้ึนเพ่ือสรุปผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 
และโครงการท่ีได6รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยตรง 
โดยมีผลการดําเนินงานในแต1ละโครงการ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร9ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 

โครงการน�อมนําพระบรมราโชบายด�านการศึกษาในหลวงรัชกาลท่ี 10 สู<การปฏิบัติ   

การดําเนินการ 

1. ประชุมผู6บริหารสถานศึกษาเพ่ือชี้แจงการน6อมนําพระบรมราโชบายด6านการศึกษาในหลวงรัชกาลท่ี 10 
สู1การปฏิบัติในระดับสถานศึกษาและห6องเรียน  

 2. การศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําแนวทางการขับเคลื่อนการน6อมนําพระบรมรา
โชบายด6านการศึกษาในหลวงรัชกาลท่ี 10  ในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาระยอง  เขต 1  โรงเรียนวัดเกาะ จังหวัดระยอง     

 1) แต1งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน  ประกอบด6วย  ผู6อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ผู6อํานวยการกลุ1มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ศึกษานิเทศก4  เจ6าพนักงานธุรการและ
ลูกจ6างประจํากลุ1มนิเทศฯ  
 2) ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน  เพ่ือเตรียมความพร6อมในการจัดกิจกรรม  
 3) แจ6งคณะกรรมการขับเคลื่อนการน6อมนําพระบรมราโชบายด6านการศึกษาในหลวงรัชกาลท่ี 10  สู1
การปฏิบัติในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ร1วมกิจกรรมศึกษาดูงานเก่ียวกับแนวทางการขับเคลื่อนการน6อมนํา            
พระบรมราโชบายด6านการศึกษาในหลวงรัชกาลท่ี 10 สู1การปฏิบัติและประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําแนวทาง 
การขับเคลื่อนการน6อมนําพระบรมราโชบายด6านการศึกษาในหลวงรัชกาลท่ี 10 สู1การปฏิบัติ ณ สถานท่ี ดังนี้ 
  - ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําแนวทางการขับเคลื่อนการน6อมนําพระบรมราโชบาย             
ด6านการศึกษาในหลวงรัชกาลท่ี 10  ณ  โรงแรมไวท4แซนด4  จังหวัดระยอง  
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  - สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ศึกษาดูงานในเรื่องแนวทางการขับเคลื่อนการ
น6อมนําพระบรมราโชบายด6านการศึกษาในหลวงรัชกาลท่ี 10 สู1การปฏิบัติ ในระดับสํานักนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  - โรงเรียนวัดเกาะ  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ศึกษาดูงาน
เก่ียวกับการขับเคลื่อนการน6อมนําพระบรมราโชบายด6านการศึกษาในหลวงรัชกาลท่ี 10  สู1การปฏิบัติในระดับ
โรงเรียนและห6องเรียน 

 4) ประสานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 และโรงเรียนวัดเกาะ                   
ขอความอนุเคราะห4ศึกษาดูงาน   

 5) นําคณะกรรมการขับเคลื่อนการน6อมนําพระบรมราโชบายด6านการศึกษาในหลวงรัชกาลท่ี 10   
สู1การปฏิบัติในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  จํานวน 35 คน ไปศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามสถานท่ีท่ี
กําหนดในวันท่ี 20 - 22 กรกฎาคม  2562    

  6) ประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการขับเคลื่อนการน6อมนําพระบรมราโชบายด6าน
การศึกษาในหลวงรัชกาลท่ี 10 สู1การปฏิบัติในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท่ีร1วมกิจกรรมท่ีมีต1อกิจกรรมการศึกษาดู
งาน โดยใช6แบบสอบถามความพึงพอใจแบบประมาณค1า 5 ระดับ  ได6แก1 
 1  หมายถึง  มีความพึงพอใจน6อยมาก 
 2  หมายถึง  มีความพึงพอใจน6อย 
 3  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
 4  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
 5  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  7) นําร1างแนวทางการขับเคลื่อนการน6อมนําพระบรมราโชบายด6านการศึกษา ในหลวงรัชกาลท่ี 10     
สู1การปฏิบัติ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เสนอต1อท่ีประชุม ก.ต.ป.น. ให6ความเห็นชอบ 

  8) นําร1างแนวทางการขับเคลื่อนการน6อมนําพระบรมราโชบายด6านการศึกษา ในหลวงรัชกาลท่ี 10     
สู1การปฏิบัติ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มาปรับแก6ไขตามข6อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  

 9) เตรียมจัดทํารูปเล1ม เพ่ือจัดส1งให6โรงเรียนในสังกัดใช6เป;นแนวทางในการขับเคลื่อนในป�งบประมาณต1อไป 

ผลการดําเนินงาน 

  1. สถานศึกษาในสังกัดมีการบูรณาการน6อมนําพระบรมราโชบายด6านการศึกษาในหลวงรัชกาลท่ี 10                
ไปจัดกระบวนการเรียนรู6ระดับสถานศึกษาและห6องเรียน  อย1างต1อเนื่องทุกโรงเรียน คิดเป;นร6อยละ 100 โดย
ผู6บริหารและครูทุกคน รับรู6เก่ียวกับพระบรมราโชบาย  ด6านการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10 โดยการถ1ายทอด           
ของครูผู6เข6ารับการอบรมท่ีผ1านมา โดยประชุมขยายผลหลังเวลาเลิกเรียน /การประชุมประจําเดือน/แจกเอกสาร  
โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การน6อมนําพระบรมราโชบาย ด6านการศึกษา ของในหลวงรัชกาลท่ี 10 
สู1การปฏิบัติในระดับโรงเรียนและห6องเรียนโดยจัดทําเป;นโครงการพิเศษ  โรงเรียนได6จัดทําปgายพระบรมราโชบาย
ด6านการศึกษาในหลวงรัชกาลท่ี 10 ติดไว6ในท่ีเหมาะสม  ครูจัดกิจกรรมในการน6อมนําพระบรมราโชบายด6านการศึกษา 
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ในหลวงรัชกาลท่ี 10 สู1การปฏิบัติ ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีวางไว6ในระดับโรงเรียนและห6องเรียน และ
นักเรียนทุกคนรับรู6และร1วมกิจกรรม เก่ียวกับพระบรมราโชบายด6านการศึกษาในหลวงรัชกาลท่ี 10 

 2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีแนวทางการน6อมนําพระบรมราโชบาย           
ด6านการศึกษา ของในหลวงรัชกาลท่ี 10 สู1การปฏิบัติของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  

 3. สถานศึกษาในสังกัด ได6รับการนิเทศ ติดตาม การดําเนินงานของสถานศึกษา ในการน6อมนํา            
พระบรมราโชบายด6านการศึกษาในหลวงรัชกาลท่ี 10  สู1การปฏิบัติทุกโรงเรียน  ภาพรวมความสําเร็จของการ 
น6อมนําพระบรมราโชบายด6านการศึกษาในหลวงรัชกาลท่ี 10 ไปพัฒนาผู6เรียนให6มีคุณลักษณะอันพึงประสงค4 
พบว1า สถานศึกษามีการนําพระบรมราโชบายด6านการศึกษาในหลวงรัชกาลท่ี 10 ไปบูรณาการสอดแทรกในกลุ1ม
สาระการเรียนรู6ท่ีเก่ียวข6อง เช1น กลุ1มสาระการเรียนรู6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกิจกรรมพัฒนา
ผู6เรียน  สถานศึกษามีโครงการ กิจกรรมเก่ียวกับการน6อมนําพระบรมราโชบายด6านการศึกษาในหลวงรัชกาลท่ี 
10  ท่ีสามารถพัฒนานักเรียนให6มีคุณลักษณะอันพึงประสงค4ได6ครบท้ัง 8 ข6อ ผู6บริหาร ครู และนักเรียนมีผลงาน
เก่ียวกับการน6อมนําพระบรมราโชบายด6านการศึกษาในหลวงรัชกาลท่ี 10 สู1การปฏิบัติ 

ป,ญหา อุปสรรค 

-ไม1มี- 

ข�อเสนอแนะ   

 1. โครงการนี้เป;นการดําเนินงานท่ีสอดคล6องกับนโยบายสําคัญของรัฐบาล  ดังนั้นควรดําเนินโครงการ
อย1างต1อเนื่องต1อไป  

 2.  ควรมีการปรับปรุงแนวทางการขับเคลื่อนการน6อมนําพระบรมราโชบายด6านการศึกษาในหลวงรัชกาล
ท่ี 10 สู1การปฏิบัติ ให6สมบูรณ4  จัดทํารูปเล1มส1งให6สถานศึกษาในสังกัดนําไปใช6เป;นแนวทางในการดําเนินการ
ขับเคลื่อนต1อไป 

 3. ควรมีการส1งเสริมให6ผู6บริหารสถานศึกษา  และครูผู6สอนคิดค6นหาวิธีปฏิบัติท่ีดีในการน6อมนําพระบรม
ราโชบายด6านการศึกษาในหลวงรัชกาลท่ี 10 สู1การปฏิบัติในระดับสถานศึกษาและห6องเรียน   
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โครงการลูกเสือต�านภัยยาเสพติด  

การดําเนินการ 

1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ จากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
2. แต1งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน กิจกรรมลูกเสือต6านภัยยาเสพติด 
3. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน แจ6งสถานศึกษาดําเนินการ                
ขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด จํานวน 11 โรงเรียน รวมท้ังหมด 120 คน 
5. รายงานผลการดําเนินงานให6สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 และศูนย4

อํานวยการปgองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเลย  

ผลการดําเนินงาน 

ลูกเสือ เนตรนารี จากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด จํานวน 11 โรงเรียน รวมท้ังหมด 120 
คน ท่ีเข6ารับการอบรมโครงการลูกเสือต6านภัยยาเสพติด มีทักษะชีวิตในการปgองกัน หลีกหนีจากยาเสพติด 
สามารถปรับตัวให6อยู1ในสังคมอย1างมีความสุข 

สรุปผลการดําเนินงานโครงการลูกเสือต�านภัยยาเสพติด ดังนี้ 

ลําดับท่ี ช่ือสถานศึกษา 
จํานวนผู�เข�ารับการฝyกอบรม 

(คน) 
จํานวนผู�ผ<านการฝyกอบรม 

(คน) 

1 โรงเรียนด1านซ6าย   10 10 
2 โรงเรียนบ6านทับก่ี   10 10 
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ลําดับท่ี ช่ือสถานศึกษา 
จํานวนผู�เข�ารับการฝyกอบรม 

(คน) 
จํานวนผู�ผ<านการฝyกอบรม 

(คน) 

3 โรงเรียนบ6านห6วยมุ1น   10 10 
4 โรงเรียนบ6านวังยาว   20 20 
5 โรงเรียนบุญลักษณ4อุปถัมภ4   10 10 
6 โรงเรียนบ6านห6วยทอง    10 40 
7 โรงเรียนเย็นศิระบ6านหมากแข6ง   10 10 
8 โรงเรียนบ6านโป\งชี   10 10 
9 โรงเรียนบ6านทุ1งเทิง   10 10 
10 โรงเรียนบ6านน้ําเย็น   10 10 
11 โรงเรียนบ6านร1องจิก   10 10 

รวม 120 120 

ป,ญหา อุปสรรค 
1. ปDญหาด6านสถานท่ีในการจัดค1ายพักแรมท่ียังไม1พร6อมเท1าท่ีควร  

2. งบประมาณในการฝ�กอบรมไม1เพียงพอต1อการฝ�กอบรมลูกเสือ เนตรนารี ในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาให6ครบทุกคน 

ข�อเสนอแนะ   

 สนับสนุนงบประมาณในการฝ�กอบรม โดยสนับสนุนงบประมาณให6มีการฝ�กอบรมลูกเสือต6านยาเสพติด 
ให6โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา ครบทุกคน 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2562 57 
 

โครงการค<ายทักษะชีวิตปrองกันยาเสพติด “ทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชน” 
 

การดําเนินการ 
1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ จากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
2. แต1งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน ค1ายทักษะชีวิตปgองกันยาเสพติด “พลังเด็กไทยหยุดยั้งภัยยาเสพติด” 
3. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน แจ6งสถานศึกษาดําเนินการ                
4. ดําเนินการโครงการค1ายทักษะชีวิตปgองกันยาเสพติด “ปลุกพลัง KID พิชิตปDญหา เพ่ือปgองกันปDญหา

ยาเสพติดและพฤติกรรมท่ีไม1พึงประสงค4”โดยนักเรียนแกนนําจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด 
จํานวน 11 โรงเรียน รวมท้ังหมด 110 คน  

5. รายงานผลการดําเนินงานให6สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  

ผลการดําเนินงาน 

นักเรียนแกนนําจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด จํานวน 11 โรงเรียน รวมท้ังหมด      110 
คน ท่ีเข6ารับการอบรมโครงการค1ายทักษะชีวิตปgองกันยาเสพติด “ปลุกพลัง KID พิชิตปDญหา เพ่ือปgองกันปDญหา
ยาเสพติดและพฤติกรรมท่ีไม1พึงประสงค4”ได6รับการพัฒนาท้ังด6านความรู6 ความรู6สึกนึกคิด ให6รู6จักสร6างสัมพันธ4
อันดีระหว1างบุคคลรู6จักจัดการปDญหาและความขัดแย6งต1างๆอย1างเหมาะสม และมีทักษะในการดําเนินชีวิตได6
อย1างมีความสุข 

ป,ญหา อุปสรรค 

1. สถานท่ีในการจัดการค1ายทักษะชีวิตปgองกันยาเสพ“ปลุกพลัง KID พิชิตปDญหา เพ่ือปgองกันปDญหายา
เสพติดและพฤติกรรมท่ีไม1พึงประสงค4”ไม1สามารถจะจัดกิจกรรมให6มีการพักแรมได6 จึงจัดกิจกรรมในเฉพาะเวลา
กลางวัน และให6นักเรียนแกนนําเดินทางแบบไป-กลับ จึงทําให6บางกิจกรรมไม1สามารถจัดได6 

2. งบประมาณในการจัดการค1าย ควรเพ่ิมให6สามารถจัดได6ป�ละ 2 ครั้ง  

ข�อเสนอแนะ 

   สนับสนุนงบประมาณในการฝ�กอบรม โดยสนับสนุนงบประมาณให6มีการฝ�กอบรม“ปลุกพลัง KID 
พิชิตปDญหา เพ่ือปgองกันปDญหายาเสพติดและพฤติกรรมท่ีไม1พึงประสงค4”ให6โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ครบทุกคน 
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ยุทธศาสตร9ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพผู�เรียน  
 

โครงการส<งเสริมความเปLนเลิศ “งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียน  

การดําเนินการ 
1. วางแผนการดําเนินงาน (Plan)  
กิจกรรมการจัดแข1งขันกิจกรรมระดับเขตพ้ืนท่ี 
    -ประชุมคณะกรรมการส1งข6อมูลการแข1งขัน 
    -ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน  
    -ประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจกรรม  
กิจกรรมการแข1งขันระดับชาติ  
    -ประชุมเตรียมการการแข1งขันระดับภาค 
2. ดําเนินการ (Do)  
    -แข1งขันกิจกรรมระดับเขตพ้ืนท่ี  
    -แข1งขันกิจกรรมระดับชาติ 
3. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพครูผู6สอนเพ่ือคัดกรองนักเรียนท่ีมีความสามารถท้ัง 10 ด6านกิจกรรม  
4. จัดค1ายนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ  
5. สรุปและประเมินผล (Check)  
    -ประชุมสรุปถอดบทเรียนการดําเนินงาน  
    -รายงานผลการดําเนินงาน 
6. นําผลการประเมินไปปรับปรุง (Act)  
    -ประชุมคณะกรรมการเพ่ือนําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง 

ผลการดําเนินงาน 
 1. นักเรียนได6แสดงออกซ่ึงศักยภาพ และสุนทรียภาพผ1านกิจกรรมทุกกลุ1มสาระการเรียนรู6  
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2. นักเรียนได6รับการส1งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการสู1ความเป;นเลิศในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ระดับภูมิภาค  

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได6เพ่ิมพูนประสบการณ4การแลกเปลี่ยนเรียนรู6 นําผลไปปรับปรุง 
พัฒนางาน 
ป,ญหา อุปสรรค 
 ครูยังไม1เข6าใจในการวิเคราะห4ศักยภาพนักเรียนเป;นรายบุคคลและไม1เข6าในความสามารถของนักเรียน
แต1ละคน 
ข�อเสนอแนะ 
 ให6ความรู6ความเข6าใจในการวัดแววนักเรียน และการจัดกิจกรรมท่ีส1งเสริมความสามารถนักเรียนเป;น
รายบุคคล 
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โครงการสร�างเครือข<ายและความร<วมมือในการจัดการศึกษาระหว<าง สพฐ. กับ สอศ. และหน<วยงานอ่ืน
ทางการศึกษา  
 

การดําเนินการ 
1. ประชุมเครือข1ายความร1วมมือภาครัฐและเอกชน จัดทํา MOU 

 2. ประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนวการยกระดับการขับเคลื่อนการแนะแนวเพ่ือการศึกษาต1อและ
การมีงานทํา 
 3. จัดทําแบบวัดแววโดยใช6โปรแกรม  
 4. นักเรียนฝ�กประสบการณ4อาชีพตามสถานประกอบการ 
 5. รายงานผลการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน 

1.  ผู6บริหาร ครูแนะแนวในโรงเรียนขยายโอกาสมีความรู6ความเข6าใจในการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือ
การศึกษาต1อและการมีงานทํา 
 2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและโรงเรียนในสังกัด มีเครือข1ายการพัฒนาทักษะอาชีพ 
 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 4-6 ม.1-3 ได6รับการวัดแววทุกคน 
 4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป�ท่ี 3 ได6รับการฝ�กทักษะอาชีพ 
 5.  ครูแนะแนวมีความรู6ความเข6าใจในการวัดแววนักเรียนสามารถจัดกิจกรรมตามความถนัดและความ
สนใจของผู6เรียน 
 6.  นักเรียนรู6และเข6าใจตนเองสามารถเลือกการศึกษาต1อและอาชีพในสถานศึกษา และมีID plan และ 
Portfolio เพ่ือการศึกษาต1อและการ ประกอบอาชีพ 
ป,ญหา อุปสรรค  
 1. ไม1มีงบประมาณในการจัดสรรให6กับโรงเรียนเพ่ือให6นักเรียนได6ฝ�กทักษะอาชีพ  
 2. สถานประกอบการท่ีนักเรียนต6องการฝ�กประสบการณ4ทางอาชีพไม1มีในท6องถ่ิน 
ข�อเสนอแนะ 

1. ควรจัดสรรงบประมาณให6กับโรงเรียน 
 2. ควรมีการประชาสัมพันธ4ให6สถานประกอบการเป;นสถานท่ีในการฝ�กประสบการณ4อาชีพนักเรียน 
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โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช�พ้ืนท่ีเปLนฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

การดําเนินการ 
1. ประชุม ก.ต.ป.น. และอนุก.ต.ป.น.  จํานวน 4 ครั้ง 
2. ประชุมศึกษานิเทศก4 จํานวน  8 ครั้ง 
3. ประชุมปฏิบัติการจัดทําคู1มือการนิเทศภายใน 
4. ประชุมปฏิบัติการจัดทําคู1มือการนิเทศบูรณาการโดยใช6พ้ืนท่ีเป;นฐาน 
5. ประชุมชี้แจงผู6บริหารสถานศึกษาในการดําเนินการตามคู1มือการนิเทศภายในและคู1มือการนิเทศ

บูรณาการโดยใช6พ้ืนท่ีเป;นฐาน 
ผลการดําเนินงาน 

1. ผู6บริหารสามารถนิเทศภายในได6อย1างมีประสิทธิภาพ 

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน 
ป,ญหา อุปสรรค 

 -ไม<มี- 

ข�อเสนอแนะ 

 -ไม<มี- 

 

 

โครงการเสริมสร�างภาวะโภชนาการในวัยเด็ก การช่ังน้ําหนัก ส<วนสูง ท่ีถูกต�อง และฝyกปฏิบัติการใช�
โปรแกรม INMU-ThaiGrowth   

การดําเนินการ  

      1. โครงการนิเทศ กํากับติดตาม การดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด 

 กลุ1มส1งเสริมการจัดการศึกษาได6ควบคุมกํากับ ติดตามการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันของทุก
โรงเรียน ตามหนังสือแจ6ง ด1วนท่ีสุด ท่ี ศธ04282/ว268 ลว.8 กรกฎาคม 2562 โดยมีการแต1งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินงาน และให6โรงเรียนใช6โปรแกรมจัดอาหารกลางวัน Thai School lunch  เพ่ือให6นักเรียนได6รับประทาน
อาหารกลางวันท่ีครบท้ังปริมาณและคุณภาพอาหารและเพ่ือปgองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในเรื่องตามท่ี
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ปรากฏเป;นข1าวในสื่อมวลชน กรณีการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน โดยทางโรงเรียนได6จัด
อาหารท่ีไม1เหมาะสม ขาดคุณค1าทางโภชนาการให6กับนักเรียน จึงแจ6งให6โรงเรียนดําเนินการดังนี้ 

1. จัดเมนูอาหารกลางวันของนักเรียนโดยให6ยึดประโยชน4ของนักเรียนเป;นสําคัญ ให6เพียงพอ
และเหมาะสมกับค1ารายหัวนักเรียน จํานวน ๒๐บาท/คน/วัน  

2. ให6โรงเรียนจัดเมนูอาหารกลางวันโดยใช6โปรแกรม Thai School lunch  
3. ให6โรงเรียนรายงานการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันตามแบบรายงานท่ี สพฐ. กําหนดไว6 
4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3 ได6ลงพ้ืนท่ีเพ่ือควบคุมกํากับ ติดตาม

การดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันทุกโรงเรียนสังกัดในระหว1างวันท่ี 11-18 กรกฎาคม 2562  
5. หากพบว1าโรงเรียนมีการดําเนินการท่ีไม1ถูกต6องเหมาะสม ผู6อํานวยการโรงเรียนจะต6อง

รับผิดชอบตามควรแก1กรณี  
   2. อบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร�างภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียน แก<ครูผู�รับผิดชอบโครงการ
อาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา การใช�โปรแกรม Thai School lunch ,โปรแกรม School lunch 
System และโปรแกรม INMU- ThaiGrowth   

โดยได6ดําเนินการในวันท่ี 19 เมษายน 2562 ณ ห6องประชุมภูลมโล สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  เพ่ือให6ผู6ท่ีเข6ารับการอบรมสามารถชั่งน้ําหนักและวัดส1วนสูงของนักเรียนได6
อย1างถูกต6องและใช6โปรแกรมคํานวณภาวะโภชนาการและการแปลผล (โปรแกรม INMU- ThaiGrowth)    
ได6อย1างถูกต6อง และเพ่ือให6ผู6ท่ีเข6ารับการอบรมสามารถใช6โปรแกรมThai school lunch และโปรแกรม School 
lunch System สําหรับเป;นฐานข6อมูลการการประเมินภาวะโถชนาการของนักเรียนได6  โดยได6ดําเนินการดังนี้ 
  1. แต1งต้ังคณะกรรมการเพ่ือให6ความรู6 ทําความเข6าใจกับโปรแกรม Thai School lunch และ
โปรแกรม School lunch System และจัดหาวิทยากรให6ความรู6เรื่องภาวะโภชนาการ  
  2. อบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานโครงการ
อาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา และสร6างความเข6าใจในการจัดอาหารกลางวัน โดยใช6โปรแกรม Thai 
School lunch และโปรแกรม School lunch System แก1ครูผู6รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
ประถมศึกษา โรงเรียนในสังกัด จํานวน 107 คน 
   3. การนิเทศ ติดตาม โรงเรียนท่ีได�รับงบประมาณจัดสรรโครงการพัฒนาน้ําดื่มสะอาดในโรงเรียน ของ
ป2การศึกษา 2561 จํานวน  29 โรงเรียน 

3.1 แต1งต้ังคณะดําเนินการ โดยมีผู6อํานวยเขตพ้ืนท่ีการศึกษา รองผู6อํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ผู6อํานวยการกลุ1มทุกกลุ1ม ผู6อํานวยการสถานศึกษา และเจ6าหน6าท่ีกลุ1มส1งเสริมการจัดการศึกษา ร1วมเป;น
คณะกรรมการ และดําเนินการออกนิเทศติดตามฯ ตามกําหนดการท่ีวางไว6 ระหว1างวันท่ี 11-18 กรกฎาคม 2562 

3.2 แจ6งโรงเรียนท่ีได6รับการจัดสรร เพ่ือรับการนิเทศ ติดตามฯ 
3.3 ให6โรงเรียนรายงานการดําเนินงานตามแบบรายงานของ สพฐ. 

ผลการดําเนินงาน 

1. โรงเรียนได6นําไปการบูรณาการการเรียนรู6รูปแบบฝ�กปฏิบัติในโรงเรือน และบูรณาการกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลากหลายรูปแบบ เช1น การจัดฐานการเรียนรู6 และกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู6 



 

 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2562 63 
 

2. โรงเรียนมีการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ โดยมีร1องรอยท่ีแสดงถึงความพยายามในการดําเนิน
โครงการโดยความร1วมมือจาก ครู นักเรียน 

3. โรงเรียนสามารถนําผลผลิตเข6าสู1โครงการอาหารกลางวันได6บางช1วงเวลา 
4. ได6รับความร1วมมือจากนักเรียนท่ีมีบ6านอยู1ใกล6กับโรงเรียน ช1วยกันดูแลพืชผักและสัตว4เลี้ยงหลังเลิก

เรียนและวันหยุดราชการ 
 

ป,ญหา อุปสรรค 

-ไม1มี-      

ข�อเสนอแนะ 

1. ควรเพ่ิมเงินรายหัวสําหรับอาหารกลางวันนักเรียนเพ่ิมข้ึนจากเดิม 20 บาท/คน/วัน เป;น 30 บาท/คน/วัน 
เนื่องจากค1าใช6จ1ายในการซ้ือวัตถุดิบเพ่ือประกอบอาหารกลางวันนักเรียนมีราคาสูงข้ึน 

2. การโอนเงินขององค4กรปกครองส1วนท6องถ่ิน ควรโอนให6โรงเรียนเป;นภาคเรียน เพราะหลาย
โรงเรียนได6รับการโอนเงินเพียง 50 วัน 

3. การโอนเงินงบประมาณรายหัวค1าอาหารกลางวันนักเรียน และอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ควรให6
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโอนให6กับโรงเรียนโดยตรง 
 4. ให6ความรู6ด6านโภชนาการแก1ครูผู6รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันเป;นประจํา 
 5.  มีการนิเทศติดตามการดําเนินการอย1างสมํ่าเสมอ 
 6. ควรเพ่ิมวงเงินในการของบประมาณโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล 

7. ควรมีโครงการในการของบประมาณซ1อมแซมเครื่องกรองน้ํา 
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โครงการการบริหารจัดการขยะและส่ิงแวดล�อมในโรงเรียน   

การดําเนินการ 
กิจกรรมท่ี 1 
1. ประชาสัมพันธ4 รณรงค4ให6มีการคัดแยกขยะและการจัดการขยะในสถานศึกษาและสํานักงาน 
2. คัดเลือกโรงเรียนนําร1องในการจัดการขยะจํานวน 3 โรงเรียนเพ่ือจัดทําคลิปวีดีโอ ได6แก1 

  1) โรงเรียนบ6านเหล1ากอหก อําเภอนาแห6ว 
  2) โรงเรียนบ6านวังยาว  อําเภอด1านซ6าย 
  3) โรงเรียนบ6านโป\งชี  อําเภอด1านซ6าย 

3. ส1งเสริมและจัดหาอุปกรณ4การคัดแยกขยะ 4 ประเภท ได6แก1 
-ถังขยะท่ีรองรับขยะอินทรีย4 (ไม1ย1อยสลาย) 
-ถังขยะท่ัวไป 
-ถังขยะรีไซเคิล 
-ถังขยะอันตราย 

ท้ังนี้ ได6รับความอนุเคราะห4วิทยากรแกนนําในแต1ละโรงเรียน ปราชญ4ชาวบ6าน และองค4การบริหารส1วน
ตําบลท่ีใกล6เคียง ให6ความรู6เก่ียวกับการคัดแยกขยะ การบูรณาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดการโรงเรียนปลอด
ขยะ (Zero waste) และการร1วมมือในชุมชนเพ่ือสิ่งแวดล6อมท่ีดี 

กิจกรรมท่ี 2 
1. จัดทําคลิป VDO รวม 4 คลิป อัปโหลดลงในยูทูป และให6เผยแพร1ประชาสัมพันธ4เพ่ือเป;นประโยชน4

แก1สถานศึกษาในสังกัด และหน1วยงานภายนอกต1อไป 
2. ส1งเสริมให6โรงเรียนมีการใช6กระบวนการ LCA และ 1A3R 
โดยได6จัดกิจกรรมกลุ1ม (ระดมความคิดเห็น) และการนําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู6 ดังนี้ 

- เปgาหมายโรงเรียนปลอดขยะ 
- ข้ันตอน/วิธีการปฏิบัติ/กําหนดบทบาทหน6าท่ี 
- แผนปฏิบัติการสู1โรงเรียนปลอดขยะ 
- แนวทางพัฒนาต1อยอดและขยายผลจากโรงเรียนสู1ชุมชน 

ผลการดําเนินงาน 
  1. ได6ข6อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนท่ีเป;นประโยชน4ในการนําไปพัฒนาหรือต1อยอดเพ่ือเป;นต6นแบบและ
แบบอย1างท่ีดีแก1โรงเรียนเครือข1ายต1อไป 
  2. มีนโยบายท่ีชัดเจน และการได6รับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการข้ันพ้ืนฐาน 
ทําให6มีแผนการดําเนินงานเป;นไปอย1างมีข้ันตอนเป;นระเบียบ 
    3. นักเรียน ครู โรงเรียน ได6รับการส1งเสริมความรู6ความเข6าใจและการสร6างวินัยในการจัดการขยะมูลฝอย  
    4. มีกระบวนการปลูกฝDงและส1งเสริมการมีส1วนร1วมในการจัดการขยะมูลฝอยโดยได6รับจากทุกภาคส1วน 
เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู6 
    5. โรงเรียนดําเนินกิจกรรมปลอดขยะ โดยใช6หลัก 3Rs  
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  6. การประยุกต4ใช6หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การส1งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล6อม และการจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล6อมภายในโรงเรียนอย1างคุ6มค1า 

 7. ผลสําเร็จและความยั่งยืนของโรงเรียนปลอดขยะ สามารถมองเห็นเป;นรูปธรรมและตรวจสอบได6 
 8. การเสริมสร6างความรู6ความเข6าใจในสถานศึกษา โรงเรียนจัดให6มีแผนงาน การสร6างความรู6ความ

เข6าใจ เพ่ือลด คัดแยก และนําขยะมูลฝอยกลับมาใช6ประโยชน4ใหม1 อย1างมีประสิทธิภาพ  
 9. การส1งเสริมการมีส1วนร1วมของชุมชน ขยายกิจกรรมภายในโรงเรียนลงสู1ชุมชน ขยายแนวคิด ลด คัดแยก และ
นําขยะกลับมาใช6ประโยชน4ใหม1สู1ชุมชน  
 10. การคัดแยกขยะรีไซเคิลเพ่ือนํากลับมาใช6ประโยชน4 ส1งเสริมความรู6ความเข6าใจในการคัดแยกขยะ 
รีไซเคิลผ1านกิจกรรม เช1น ธนาคารขยะรีไซเคิล ศูนย4คัดแยกขยะ ขยะรี เป;นต6น  

11. การจัดการขยะท่ัวไปและขยะอันตรายในโรงเรียน ส1งเสริมการลดและการคัดแยกขยะท่ัวไปและ 
ขยะ อันตรายอย1างจริงจัง เช1น มีจุดรองรับขยะอันตราย ปgายความรู6ถึงอันตรายของขยะอันตราย การทํา
สิ่งประดิษฐ4จากเศษวัสดุ เหลือใช6เป;นต6น  
 “โรงเรียนปลอดขยะและอนุรักษ4สิ่งแวดล6อมในสถานศึกษา” จะก1อให6เกิดนวัตกรรมใหม1ๆ เกิดมุมมองท่ี
หลากหลาย มีประโยชน4ในการนําไปต1อยอด และจะเป;นต6นแบบท่ีดีกับอีกหลายสถานศึกษา ซ่ึงเป;นความ
ภาคภูมิใจและเป;นพลังและความหวังในอนาคตสู1การเป;นพลเมืองท่ีเข6มแข็งด6านการบริหารจัดการขยะและ
อนุรักษ4สิ่งแวดล6อม สู1การรักษาทรัพยากรธรรมชาติให6กับคนรุ1นต1อไป 

ป,ญหา อุปสรรค 

 -ไม1มี- 

ข�อเสนอแนะ 

 1. สนับสนุนงบประมาณในการฝ�กอบรมทุกๆป� เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงครูผู6รับผิดชอบ 

 2. สนับสนุนงบประมาณในการติดตามและประเมินผลทุกโรงเรียน 

 3. สนับสนุนงบประมาณในศึกษาดูงานโรงเรียนต6นแบบการจัดการขยะ 
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ยุทธศาสตร9ท่ี 3 พัฒนาผู�บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา      
 

โครงการหลักสูตรพัฒนาครูผู�ช<วยด�วยระบบ TEPE Online 

การดําเนินงาน 

 1. วางแผนการดําเนินงาน (Plan) 
     - เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติงบประมาณ 
      - แต1งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
      - ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 

             - แจ6งกลุ1มเปgาหมายเข6าร1วมโครงการ 
 2. ดําเนินการ (Do)  
              - เปkดหลักสูตรการพัฒนา                                                               
              - ประชุมคณะกรรมการระหว1างการเปkดหลักสูตร 
                  1) กิจกรรมประชุมชี้แจงผู6เข6าร1วมพัฒนา 
                  2) กิจกรรมพบกลุ1ม PLC ระยะท่ี 1 
                  3) กิจกรรมพบกลุ1ม PLC ระยะท่ี 2 
                  4) กิจกรรมนําเสนอผลงาน 
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 3. สรุปและประเมินผล (Check)  
            - คณะกรรมการประชุมเพ่ือสรุปผล 

 4. นําผลการประเมินไปปรับปรุง (Act)  
        แจ6งผลสรุปการดําเนินงานให6ผู6ท่ีเก่ียวข6องและนําผลไปแก6ไขปรับปรุงจนสู1การนําไปปฏิบัติในครั้งต1อไป 

 

ผลการดําเนินงาน 
ข6าราชการครู ท่ีเข6ารับการพัฒนาฯ ผ1านการพัฒนาตามหลักสูตร จํานวน 39 คน คิดเป;นร6อยละ 100 

 

ป,ญหาอุปสรรค 
เนื่องจากการพัฒนาฯ ตามหลักสูตรดังกล1าว ต6องมีการจัดให6ผู6เข6ารับการพัฒนาได6พบกลุ1ม PLC                 

จํานวน 2 ครั้ง ซ่ึงให6การจัดกิจกรรมพบกลุ1ม PLC ผ1านระบบ Line VDO Call แต1ด6วยพ้ืนท่ีโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 พ้ืนท่ีส1วนใหญ1เป;นภูเขาสัญญาณอินเตอร4เน็ตไม1ดีเท1าท่ีควร 
จึงทําให6การดําเนินการกิจกรรมดังกล1าวไม1ได6  

ข�อเสนอแนะ 

แก6ไขปDญหาโดยการนัดหมายให6แต1ละกลุ1มหาสถานท่ีจัดกิจกรรมดังกล1าวท่ีสะดวก โดยใช6สถานท่ี
โรงเรียนอนุบาลด1านซ6าย โรงเรียนบ6านหนองบง และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
ดําเนินการ 
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โครงการส<งเสริมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 

การดําเนินการ 
 1. วางแผนการดําเนินงาน (Plan) 

         - เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติงบประมาณ 
       - แต1งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
       - ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 
       - ติดต1อสถานท่ีศึกษาดูงาน และท่ีพัก 

 2. ดําเนินการ (Do)  
    - ศึกษาดูงาน สพป.เพชรบุรี เขต 1 โครงการชั่งหัวมัน จํานวน 3 วัน 2 คืน 
3. สรุปและประเมินผล (Check)  
    คณะกรรมการดําเนินงานประชุมเพ่ือสรุปและประเมินผล 
4. นําผลการประเมินไปปรับปรุง (Act)  
    แจ6งผลสรุปการดําเนินงานให6ผู6ท่ีเก่ียวข6องและนําผลไปแก6ไขปรับปรุงจนสู1การนําไปปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงาน 
- บุคลากรในสังกัดมีความพึงพอใจ มีความสามัคคี มีขวัญกําลังใจ และความภาคภูมิใจในองค4กร และ

องค4กรมีวัฒนธรรมท่ีเข6มแข็ง  
ป,ญหา อุปสรรค 

-ไม1มี-    
ข�อเสนอแนะ   

-ไม1มี-    
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ยุทธศาสตร9ท่ี 4 สร�างโอกาสในการเข�าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหล่ือมลํ้า
ทางการศึกษา  
 

โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 

การดําเนินการ 

 2.1  ศึกษาดูงานการขับเคล่ือนโรงเรียนต�นแบบ 3 S ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา    

  การศึกษาดูงานการขับเคลื่อนโรงเรียนต6นแบบ 3 S ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ดําเนินการ  ดังนี้     
 2.1.1  ประชุมผู6บริหารและครูผู6รับผิดชอบการจัดการเรียนรวมโรงเรียนต6นแบบ เพ่ือวิเคราะห4สภาพ 
ปDญหาและความต6องการของการบริหารการจัดการเรียนรวมของโรงเรียนต6นแบบ ซ่ึงท่ีประชุมมีมติ ควรไปศึกษา
ดูงานเก่ียวกับการขับเคลื่อนโรงเรียนต6นแบบของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีเป;นแบบอย1างได6 เพ่ือนําองค4ความรู6 
 2.1.2  ผอ.สพป.  ผอ.กลุ1มนิเทศ  และศึกษานิเทศก4  นําผู6บริหาร  ครูวิชาการ  ครูผู6รับผิดชอบ
และพ่ีเลี้ยง เด็กพิการ  จากโรงเรียนต6นแบบการจัดการเรียนรวม  และ กตปน.  รวม  30 คน  ศึกษาดูงานท่ี
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ในวันท่ี  20-22  กรกฎาคม  2562  ในเรื่องการ
ขับเคลื่อนโรงเรียนต6นแบบการจัดการเรียนรวมของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  และการดําเนินงานของโรงเรียนต6นแบบ
ท่ีประสบผลสําเร็จ       
 2.1.3  ประชุมสรุปองค4ความรู6ท่ีได6รับจากการศึกษาดูงาน  และจัดทําแผนการขับเคลื่อนโรงเรียน
ต6นแบบการจัดการเรียนรวมของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3      

 2.2  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู�สอน  เก่ียวกับการจัดการเรียนรู6ของนักเรียนพิการเรียนรวม  
ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  และการจัดทําข6อมูล  IEP ออนไลน4  จํานวน 2 วัน  กําหนดการ
ประชุมในวันท่ี  29 - 30  เมษายน  2562  ดังนี้   

   2.2.1  กําหนดการประชุม 

    วันท่ี  29  เมษายน  2562  
    08.00 - 08.45 ลงทะเบียนรับเอกสาร 
    08.45 – 09.00 น. พิธีเปkด  (ผอ.สพป.ลย.3) 
    09.00 – 12.00 น. การคัดกรองนักเรียนท่ีมีปDญหาทางการเรียน  โดย นักจิตวิทยา

จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด1านซ6าย   
    13.00 – 16.00 น. การปฏิบัติทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)                       

โดย  นางนวพร  สุขประเสริฐ  และคณะ 
    วันท่ี  30  เมษายน  2562 
    09.00 – 12.00 น.   การฝ�กปฏิบัติการลงข6อมูลแผน  IEP  Online   
     โดย คณะวิทยากรแกนนํา 
    13.00 – 16.00 น.  การจัดการข6อมูลนักเรียนพิการเรียนรวมในระบบ SET      
      โดย  นางพิมพ4พรรณ  อรัญมิตร  และคณะ 
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   2.2.2  วิทยากร  ได6แก1   
    1)  นักจิตวิทยา จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด1านซ6าย  
     2)  คณะครูและพ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนในสังกัดท่ีเป;นตัวแทนไปรับความรู6เรื่อง               
IEP Online  จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ประกอบด6วย 
     - นางนวพร  สุขประเสริฐ   ครูโรงเรียนบ6านโคกงาม 
     - นางนิภาภรณ4  บุราณ ครูโรงเรียนชุมชนภูเรือ 
     - นางสาวณัฐกานต4  ช1วยบุญ พ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ6านกลาง(ภูเรือ) 
     - นางสาวอมรรัตน4  วังคีรี พ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ6านกกโพธิ์แสนเอ้ียม 
     - นางสาวธนพร  วรชินา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ6านเหมืองแพร1 
     - นางสาววิไล  ศิร ิ  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ6านทับก่ี  
     - นางวิภวานี  สิทธิศักด์ิ พ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนชุมชนบ6านนาพึง 
     - นางลําเอียง  ทองคับ พ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ6านห6วยมุ1น 
     - นางนันทนัช  ธงอาษา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ6านแก1งเกลี้ยง 
     - นางสาวสุนิสา  จันทร4พินิจ พ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ6านเหล1ากอหก 
    3)  คณะศึกษานิเทศก4 สพป.เลย เขต 3  
    2.2.3  ผู6เข6าประชุมประกอบด6วย  ครูผู6รับผิดชอบงานการศึกษาพิเศษของโรงเรียนในสังกัดทุก
โรงเรียน  จํานวน  108  คน   
    2.2.4  รูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
   1)  วิทยากรให6ความรู6แก1ผู6เข6าประชุม  โดยการบรรยายประกอบสื่อเพาเวอร4พ6อย 
   2)  ผู6เข6าประชุมแบ1งกลุ1ม  ฝ�กปฏิบัติการคัดกรองนักเรียน  การจัดทําแผน  IEP  การใช6
โปรแกรม IEP  Online  การจัดการข6อมูลในระบบ SET  โดยมีวิทยากรประจํากลุ1มดูแลให6คําแนะนําอย1างใกล6ชิด 

 2.3  อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําส่ือพัฒนานักเรียนท่ีมีภาวะเส่ียงต<อความล�มเหลวทางการเรียน  
กําหนดจัดอบรม  ในวันท่ี  14  กันยายน  2562  ตามกําหนดการ  ดังนี้ 
   2.3.1  กําหนดการอบรม  
    วันท่ี 14  กันยายน  2562 
    08.00 – 09.00 น.   ลงทะเบียนรับเอกสาร 
    09.00 – 09.30 น. พิธีเปkดการอบรม   
    09. 30 – 10.30 น. การจัดทําสื่อคอนโดฝ�กอ1าน 
    10.30 – 12.00 น. การจัดทําสื่อตัวหนอนหรรษา 
      12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
    13.00 – 14.30 น. การจัดทําสื่อหกเหลี่ยมมหัศจรรย4 
    14.30 – 16.30 น. การจัดทําสื่อป�อบอัพวงกลมและการ4ดสไลด4 
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  2.3.2  วิทยากร  ได6แก1   
    วิทยากรหลัก  นางนวพร  สุขประเสริฐ  ครูโรงเรียนบ6านโคกงาม 
    วิทยากรประจํากลุ1ม  เป;นคณะครูจากโรงเรียนบ6านกกโพธิ์แสนเอ้ียม  ซ่ึงเป;นผู6มีความ
เชี่ยวชาญด6านการผลิตสื่อเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียน  ดังนี้    
     กลุ1มท่ี 1  นางทิพรัตน4  ศรีจําปา  และ นางสมสมร  ศรีแสง  
     กลุ1มท่ี 2  นางจิรัชญา  บุตรเต  และ นางวารัตตา  พรมโยธา  
     กลุ1มท่ี 3  นางสายพิณ  มุลทากุล  และ นางธิดารัตน4  ทิพวงศ4  
     กลุ1มท่ี 4  นางสาวรําไพ  เสาว4ทอง  และ นางสาวอมรรัตน4  วังคีรี  
     กลุ1มท่ี 5  นางสาวชุลีพร  บุญศร  และ นางสาวสายใจ  ไกรเวท  
  2.3.3  ผู6เข6าอบรม  ประกอบด6วย  ครูผู6สอนชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 1 ท่ีมีนักเรียนท่ีมีภาวะเสี่ยงใน
ความรับผิดชอบ  ท่ีสมัครใจเข6าอบรมการจัดทําสื่อเพ่ือพัฒนานักเรียนท่ีมีภาวะเสี่ยงต1อความล6มเหลวทางการเรียน  
จํานวน  60  คน 
  2.3.4  รูปแบบการอบรม  เป;นการอบรมเชิงปฏิบัติการ  โดยวิทยากรได6พาคณะผู6เข6าอบรม
ปฏิบัติการจัดทําสื่อตามตาราง  เพ่ือนําไปใช6ในการพัฒนานักเรียนท่ีมีภาวะเสี่ยงต1อความล6มเหลวทางการเรียน  
โดยมีคณะวิทยากรประจํากลุ1ม ดูแลให6คําแนะนําอย1างใกล6ชิด  
 2.4  นิเทศ ติดตามการบริหารและการจัดการเรียนรู�สําหรับนักเรียนพิการเรียนรวม  

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 3 กําหนดการนิเทศ  ติดตามการบริหารและ
การจัดการเรียนการสอนของนักเรียนพิการเรียนรวมของโรงเรียนต6นแบบและโรงเรียนท่ัวไปจัดการเรียนรวมใน
สังกัดทุกโรงเรียน โดยการนิเทศแบบบูรณราการร1วมกับโครงการอ่ืน ๆ  ซ่ึงคณะกรรมการนิเทศประกอบด6วย 
คณะ ก.ต.ป.น. และคณะ อ.ก.ต.ป.น.  ดังนี้   

  2.4.1  คณะกรรมการชุดท่ี 1 รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม กลุ1มโรงเรียนด1านซ6าย  ประกอบด6วย   
   1)  นายพิสุทธิ์  แสนเมือง   ผอ.สพป.เลย เขต 3 
   2)  นายพงษ4ศักด์ิ  บุญพรม ผอ.โรงเรียนด1านซ6าย (ประธานกลุ1ม) 
   3)  นางพิสมัย  ทองหล6า ผอ.กลุ1มอํานวยการ (อ.ก.ต.ป.น.)  
   4)  นางระพีพร  โคตรชนะ ผอ.โรงเรียนบ6านเหมืองแพร1 (อ.ก.ต.ป.น.) 
   5)  นางพิมพ4พรรณ  อรัญมิตร ศึกษานิเทศก4 
  2.4.2  คณะกรรมการชุดท่ี 2 รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม กลุ1มโรงเรียนโคกงาม  ประกอบด6วย 
   1)  นายปรีชา  ทัพใหญ1 ผอ.โรงเรียนบ6านโคกงาม (ก.ต.ป.น./ประธานกลุ1ม) 
   2)  นายทองอินทร4  สีหะวงศ4 ผอ.โรงเรียนบ6านนาแห6ว  (อ.ก.ต.ป.น.)  
   3)  นางสรัญญา  แสงลับ ผอ.โรงเรียนบ6านแก1งเกลี้ยง (อ.ก.ต.ป.น.) 
   4)  นายธวัชพงษ4  พรหมจักร ผอ.โรงเรียนบ6านวังยาว (อ.ก.ต.ป.น.)  
   5)  นายกฤตพรหมณ4  อุ1นแก6ว ผอ.กลุ1มกฎหมายและคดี (อ.ก.ต.ป.น.)  
   6)  นางสุวิดา  เนาว4แสง ศึกษานิเทศก4 
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  2.4.3  คณะกรรมการชุดท่ี 3 รับผิดชอบนิเทศ ติดตาม กลุ1มโรงเรียนโพนสูงวังยาว  ประกอบด6วย 
   1)  นายยุทธพงษ4  ทองหล6า ผอ.โรงเรียนอนุบาล  (ก.ต.ป.น.) 
   2)  นายภูวนันท4  อันทะสาย ผอ.โรงเรียนบ6านห6วยทอง (ประธานกลุ1ม) 
   3)  นายสุนทร  กมลชิต ผอ.โรงเรียนบ6านกกโพธิ์แสนเอ้ียม  (อ.ก.ต.ป.น.)  
   4)  ว1าท่ี ร.ต.เจริญชัย  ปkqนคํา ผอ.กลุ1มบรหิารการเงินและสินทรัพย4 (อ.ก.ต.ป.น.)  
   5)  จ.อ.สุริยนต4  ชมภู   ผอ.กลุ1มส1งเสริมการศึกษาทางไกลฯ (อ.ก.ต.ป.น.)  
   6)  นางแดนสวรรค4  ศรีบุรินทร4 ศึกษานิเทศก4 
  2.4.4  คณะกรรมการชุดท่ี 4  นิเทศ ติดตาม กลุ1มโรงเรียนกกสะทอน  ประกอบด6วย   
   1)  นายประพัตร4  อํ่านาเพียง ผอ.กลุ1มนิเทศ (ก.ต.ป.น.) 
   2)  นายนิคม  แก6วเขียว ผอ.โรงเรียนบ6านนาหว6าน6อย (ประธานกลุ1ม) 
   3)  นายบพิตร  คํามูล ผอ.โรงเรียนบ6านหัวฝาย (อ.ก.ต.ป.น.)  
   4)  นางสารภี  รับผล ผอ.กลุ1มนโยบายและแผน (อ.ก.ต.ป.น.)  
   5)  นายศฤงคาร  หล6ากันหา ผอ.โรงเรียนบ6านทับก่ี (อ.ก.ต.ป.น.)  
   6)  นางเพชรี  ชัยมูล   ศึกษานิเทศก4     
  2.4.5  คณะกรรมการชุดท่ี 5 นิเทศ ติดตาม กลุ1มโรงเรียนโป\งอิปุ\ม ประกอบด6วย 
   1)  นายสุเทพ  วังคีรี ผอ.โรงเรียนบ6านนาเจียง (ก.ต.ป.น.) 
   2)  นายสถิตย4  วันเท่ียง ผอ.โรงเรียนบุญลักษณ4อุปถัมภ4 (ประธานกลุ1ม) 
   3)  นายประดิษฐ4  แก6วยม ผอ.โรงเรียนบ6านหนองหลวง (อ.ก.ต.ป.น.) 
   4)  นายกฤษฎา  สู1สุข ผอ.กลุ1มพัฒนาครูฯ (อ.ก.ต.ป.น.) 
   5)  นางศิริพร  อุ1นแก6ว ศึกษานิเทศก4 
  2.4.6  คณะกรรมการชุดท่ี 6 นิเทศ ติดตาม กลุ1มโรงเรียนรักภูเรือ  ประกอบด6วย 
   1)  นายเกษม  แก6วยาศรี ผอ.โรงเรียนบ6านหนองบง (ก.ต.ป.น.) 
   2)  ว1าท่ี ร.ต.สุทิน  ทองปD�น ผอ.โรงเรียนบ6านนาขามปgอม (ประธานกลุ1ม) 
   3)  นายพิฆเนศ  พาคํา ผอ.โรงเรียนบ6านห6วยมุ1น (อ.ก.ต.ป.น.)  
   4)  นายอนันต4  มงคลเดช ผอ.กลุ1มส1งเสริมการจัดการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.)  
   5)  นางกมลรัตน4   ผิวเหลือง ศึกษานิเทศก4 
  2.4.7  คณะกรรมการชุดท่ี 7 นิเทศ ติดตาม กลุ1มโรงเรียนภูเรือก6าวหน6า  ประกอบด6วย 
   1)  นายเชาวกุล  พรมใจ ผอ.โรงเรียนชุมชนภูเรือ (ก.ต.ป.น.) 
   2.  นายภัทรศักด์ิ  ศรีชมษร ผอ.โรงเรียนบ6านห6วยลาด (ประธานกลุ1ม) 
   3)  นายวรวิทย4  แสนประสิทธิ์ ผอ.โรงเรียนบ6านโป\งชี (อ.ก.ต.ป.น.) 
   4)  นายภาณุพันธ4  จันทรา ผอ.โรงเรียนบ6านนาทอง (อ.ก.ต.ป.น.) 
   5)  นางพฤษภา  นิกรพิทยา ผอ.หน1วยตรวจสอบภายใน (อ.ก.ต.ป.น.) 
   6)  นางเพชรี  ชัยมูล ศึกษานิเทศก4 
 



 

 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2562 73 
 

 

  2.4.8  คณะกรรมการชุดท่ี 8 นิเทศ  ติดตามกลุ1มโรงเรียนนาแห6ว  ประกอบด6วย 
   1)  นายนพดล  อินมา ผอ.โรงเรียนนาแห6ววิทยา (อ.ก.ต.ป.น.)  
   2)  นายไพรวัล  อํ่านาเพียง ผอ.โรงเรียนบ6านแสงภา (ประธานกลุ1ม)    
   3)  นายประหยัด  ยศศรี ผอ.โรงเรียนบ6านทุ1งเทิง (อ.ก.ต.ป.น.) 
   4)  นางสาวศศิธร  ตาริยะ ผอ.กลุ1มบริหารงานบุคคล (อ.ก.ต.ป.น.) 
   5)  นายสมัคร  ศรีบัวลอย ครูโรงเรียนบ6านหนองอุมลัว 
   6)  นายณฐพรต  เพ็งสาย ศึกษานิเทศก4 
ผลการดําเนินงาน 

 1.1  กิจกรรมศึกษาดูงานการขับเคล่ือนโรงเรียนต�นแบบเรียนรวม 
  ผู6บริหาร  ครูวิชาการ  ครูผู6รบัผิดชอบ  และพ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนต6นแบบการจัดการเรียน
รวม  มีความเข6าใจในเรื่องการบริหารจัดการเรียนรวมของโรงเรียนต6นแบบยิ่งข้ึน   

 1.2  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู�สอนเก่ียวกับการจัดการเรียนรู�ของนักเรียนพิการเรียนรวม
ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  และการจัดทําข�อมูล  IEP ออนไลน9 
  1)  ครูผู6รับผิดชอบงานการจัดการศึกษาเรียนรวม ของโรงเรียนต6นแบบการจัดการเรียนรวม  
และโรงเรียนท่ัวไปจัดการเรียนรวม ได6รับการพัฒนา 88 คน 
 2)  ครูผู6เข6าประชุมมีความรู6  ความเข6าใจ  ในเรื่องการคัดกรองนักเรียน  จัดการเรียนรู6สําหรับ
นักเรียนพิการเรียนรวมตามแผน IEP  การใช6โปรแกรม IEP  Online  และการจัดการข6อมูลในระบบ SET  

 1.3  อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําส่ือพัฒนานักเรียนท่ีมีภาวะเส่ียงต<อความล�มเหลวทางการเรียน   
  1)  ครูผู6สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 1 ท่ีมีนักเรียนท่ีมีภาวะเสี่ยงต1อความล6มเหลวทางการ
เรียนในความรับผิดชอบ  ได6รับการพัฒนาในเรื่องการจัดทําสื่อ  จํานวน 60 คน 
  2)  ครูผู6เข6าอบรม  จัดทําสื่อเพ่ือพัฒนานักเรียนท่ีมีภาวะเสี่ยงต1อความล6มเหลวทางการเรียน              
ได6สื่อคนละ 6 ชิ้น   
  3)  ครูผู6เข6าอบรมมีแนวทางในการนําสื่อท่ีจัดทําข้ึนไปใช6ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู6เพ่ือ
พัฒนานักเรียนท่ีมีภาวะเสี่ยงต1อความล6มเหลวทางการเรียน 

 1.4  นิเทศ ติดตามการบริหารและการจัดการเรียนรู�สําหรับนักเรียนพิการเรียนรวมของโรงเรียนในสังกัด 
  โรงเรียนต6นแบบการจัดการเรียนรวม  และโรงเรียนท่ัวไปจัดการเรียนรวม  ได6รับการนิเทศ 
ติดตาม การบริหารการจัดการเรียนรวม ครบทุกโรงเรียน 
  ผลการนิเทศ  พบว1า  ผู6บริหารมีการส1งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรด6านการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม  ครูมีการวิเคราะห4นักเรียนรายบุคคล  ดําเนินการคัดกรอง ประเมินและวินิจฉัยอย1าง
เป;นระบบครูมีการจัดทําและสอนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) สําหรับนักเรียนทุกคน  มีการวัด
และประเมินผลนักเรียนตามสภาพจริงด6วยวิธีการท่ีหลากหลายสอดคล6องกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(EIP) ทุกคน   
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 ปDญหาท่ีพบ  การนิเทศ  กํากับ  ติดตาม  การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของผู6บริหารยังไม1ได6
ดําเนินการเท1าท่ีควร  และครูส1วนมากจะโยนภาระการสอนนักเรียนพิการเรียนรวมในโรงเรียนให6พ่ีเลี้ยงเด็ก
พิการและครูผู6รับผิดชอบงานการสัดการศึกษาเรียนรวม  

ป,ญหา อุปสรรค  

 การพัฒนาครูตามโครงการจัดได6ล1าช6าเนื่องจากเวลาในการพัฒนาครูท่ีทับซ6อนกันหลายโครงการ  

ข�อเสนอแนะ 

1.  เขตพ้ืนท่ีการศึกษาควรกําหนดการพัฒนานักเรียนพิการเรียนรวมให6เป;นนโยบายสําคัญของ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
  2.  ควรจัดทําโครงการพัฒนาครูในเรื่องการคัดกรอง  การจัดทําแผน IEP  และการจัดการเรียน
การสอนนักเรียนพิการเรียนรวม โดยใช6แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลอย1างต1อเนื่อง  
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ยุทธศาสตร9ท่ี 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผลคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา  

การดําเนินการ 
 1. ประชุม กําหนดแผน กิจกรรมการยกระดับคุณภาพผู6เรียน 
 2. พัฒนารูปแบบการพัฒนาองค4การสู1การเป;นเลิศ 
 3. จัดทําแผนการติดตาม /เครื่องมือการติดตาม/รายงาน 
 4. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู6เพ่ิม
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 
  1. โรงเรียนในสังกัดได6รับการ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา  อย1างน6อย   2 ครั้ง 
ทุกโรงเรียน 
          2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบริหารจัดการอย1างมีคุณภาพโดยมุ1งเน6นการมีส1วนร1วมและความ
รับผิดชอบต1อผลการดําเนินการ มีระบบการนิเทศเร1งรัดติดตาม ประเมินผลสถานศึกษาและครูท่ีเข6มแข็ง  

3. โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 3  มีข6อมูลสารสนเทศ  ผลการติดตาม   

ตรวจสอบ  ประเมินผล  และนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัดท่ีสามารถนําไปใช6ในการปรับปรุง  พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย1างมีประสิทธิภาพ 

5. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการ
ของโรงเรียนให6เกิดคุณภาพ 

ป,ญหา อุปสรรค 

 -ไม1มี- 

ข�อเสนอแนะ 

 -ไม1มี- 
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โครงการพัฒนามาตรฐานสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา   
 

การดําเนินการ 

    1. วางแผนการดําเนินงาน (Plan)   
  1.1 จัดทํา วางแผนการประชุมผู6ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ี ในระบบประกัน

คุณภาพภายใน เพ่ือเตรียมพร6อมและวางแผนรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 จาก สมศ. กรกฎาคม 2562 
  1.2 โดยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 3 

มาตรฐาน 3 มาตรฐานของการศึกษาปฐมวัย กันยายน 2562 
         1.3 การนิเทศติดตามโดยคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ี เพ่ือการให6ความช1วยเหลือโรงเรียนก1อนการ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ มีนาคม 2562 

2. ดําเนินการ (Do)  
          2.1 จัดประชุมผู6บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการของโรงเรียนตามแนวทางการในประกันคุณ
ภายในใหม1 ท่ีปรับหลักสูตรและแนวทางการประเมินจากสํานักติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลของสพฐ. 
เมษายน 2562 

 2.2 ประชุมคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ี เพ่ือเตรียมพร6อมและวางแผนรับการประเมินคุณภาพ 
ภายนอกรอบ 4 จาก สมศ. กรกฎาคม 2562 
          2.3  การออกนิเทศติดตาม โรงเรียนของคณะกรรมการการเขตพ้ืนท่ีเพ่ือช1วยเหลือโรงเรียนก1อน
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ กันยายน 2562 

  2.4 ประชุมผู6ทรงคุณวุฒิ ในระบบประกันคุณภาพภายใน เพ่ือเตรียมพร6อมและวางแผนก1อน 
การออกติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษา  กันยายน  2562 
          2.5 การออกติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลของผู6ทรงคุณวุฒิในระบบประกันคุณภาพของ
สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด กันยายน  2562 

3. สรุปและประเมินผล (Check)  
  3.1 สรุปผลการออกติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสถานศึกษาตามมาตรฐานของ 

สถานศึกษาของผู6ทรงคุณวุฒิในระบบประกันคุณภาพภายใน  กันยายน  2562  
         3.2 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ี เพ่ือเตรียมพร6อมและวางแผนรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบ 4 จาก สมศ. กรกฎาคม  2562 

  3.3 สรุปผลการจัดประชุมผู6บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการของโรงเรียนตามแนวทางการใน 
ประกันคุณภายในใหม1 ท่ีปรับหลักสูตร กรกฎาคม  2562 

4. นําผลการประเมินไปปรับปรุง (Act)  
  4.1 สรุปผลการออกติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสถานศึกษาตามมาตรฐานของ 

สถานศึกษาของผู6ทรงคุณวุฒิในระบบประกันคุณภาพภายใน กันยายน  2562 
4.2 ผลการประเมินคุณภาพภายใน กันยายน  2562 
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ผลการดําเนินงาน 

      1. สถานศึกษาในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จํานวน 108  โรงเรียน
ได6เข6ารับการอบรมสร6างความรู6ความเข6าใจในการกําหนดมาตรฐานระบบประกันคุณภาพภายใน    และการ
ดําเนินงานในระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

              2. สถานศึกษาท่ีจะเข6ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบ 4 ได6รับการรับการนิเทศ   
ติดตาม ตรวจสอบ ติดตามและส1งเสริม แนะแนวจากผู6ทรงคุณวุฒิระดับเขตพ้ืนท่ีในระบบประกันคุณภาพภายใน
ท้ังหมด 16 โรง  

              3.  สถานศึกษาในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ท้ัง 108 โรงเรียน               
มีมาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพภายในอย1างเข6มแข็งพร6อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 

ป,ญหา อุปสรรค 

 -ไม1มี- 

ข�อเสนอแนะ 

 -ไม1มี- 
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โครงการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีสุจริต 

การดําเนินการ 
 1. วางแผนการดําเนินงาน (Plan) เสนอโครงการเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณ 
 2. ดําเนินการ (Do)  
    1) ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา  ชี้แจงแนวทาง และข้ันตอนการประเมินเขตสุจริต ประจําป� 
2562  จํานวน  60  คน  จํานวน 1 ครั้ง 1 วัน  

   2) คณะกรรมการดําเนินการประชุมชี้แจงและจัดเตรียมเอกสารเพ่ือรับการประเมิน ITA ประจําป� 2562 

ผลการดําเนินงาน 

 1. ข6าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เข6ารับ
การอบรมให6ความรู6ชี้แจงแนวทาง และข้ันตอนการประเมินเขตสุจริต จํานวน 48 คน คิดเป;นร6อยละ 80 
 2. ดําเนินการส1งคําตอบตามตัวชี้วัดการประเมิน ITA เม่ือวันท่ี 12  กรกฎาคม  2562 ซ่ึงทันตามท่ี สพฐ. 
กําหนด และส1งแบบสอบถามจํานวน 54 คน คิดเป;นร6อยละ 94ดําเนินการส1งคําตอบตามตัวชี้วัดการประเมิน ITA 
เม่ือวันท่ี 12  กรกฎาคม  2562 ซ่ึงทันตามท่ี สพฐ. กําหนด และส1งแบบสอบถามจํานวน 54 คน คิดเป;นร6อยละ 94 

ป,ญหา อุปสรรค 

 -ไม1มี- 

ข�อเสนอแนะ 

 -ไม1มี- 
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โครงการบริหารจัดการโรงเรยีนขนาดเล็ก 

การดําเนินการ 
1. วางแผนการดําเนินงาน (Plan) 

  - เสนอขออนุมัติดําเนินการ, แต1งต้ังคณะกรรมการวางแผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก และขออนุมัติโครงการ 
2. ดําเนินการ (Do)  

- จัดประชุมคณะกรรมการ ผู6บริหารโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีนักเรียน 40 คนลงมา ร1วมกันกําหนดแนวคิด
ทิศทางในการดําเนินการจัดทําแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

- ประชุมรับฟDงความคิดเห็นจากผู6มีส1วนเก่ียวข6อง 
- ดําเนินการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก 

           - นําเสนอศึกษาธิการจังหวัดดําเนินการ 
3. สรุปและประเมินผล (Check)  

- ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
4. นําผลการประเมินไปปรับปรุง (Act)  
    - ประเมินผลโครงการ 

ผลการดําเนินงาน 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีคุณภาพ 
ได6มาตรฐาน โรงเรียนขนาดเล็กสังกัดท่ีมีนักเรียน 40 คนลงมา มีการนํานักเรียนไปเรียนรวมอย1างยั่งยืน นักเรียน
ได6รับการพัฒนาอย1างมีคุณภาพ 

ป,ญหา อุปสรรค  

 1. จากการบริหารจัดการในการเรียนรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 บริหารจัดการเรียนรวมได6จํานวนน6อยโรง เนื่องจากโรงเรียนขนาดเล็ก ส1วนใหญ1   ต้ังอยู1
ในสภาพภูมิศาสตร4 เป;นภูเขาสูงชัน โรงเรียนแต1ละโรงอยู1ห1างไกลกัน การคมนาคมเป;นไปด6วยความยากลําบาก  
และจากการดําเนินงานท่ีผ1านมา ผู6ปกครอง ชุมชนในแต1ละท6องท่ีของโรงเรียนส1วนใหญ1ไม1ยินยอมให6บุตรหลาน
เดินทางไปเรียนรวมกับโรงเรียนอ่ืน เนื่องจากเป;นห1วงความปลอดภัยในการเดินทางไปเรียน เกรงว1าค1าใช6จ1ายจะเพ่ิม
มากข้ึน และไม1อยากเห็นโรงเรียนเป;นโรงเรียนร6าง 
  2. รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ปรับเปลี่ยนบ1อยครั้ง ทําให6การดําเนินงานตามนโยบายไม1ต1อเนื่อง  

ข�อเสนอแนะ 

1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ควรจัดสรรงบประมาณให6โรงเรียนขนาดเล็กให6
เพียงพอในการใช6บริหารจัดการ 
  2. ระดับกรมคือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรประสานกับกรมการปกครองส1วน
ท6องถ่ินในการให6เข6ามามีส1วนร1วมในการสนับสนุนการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 
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 3. ควรกําหนดให6โรงเรียนขนาดเล็กท่ีไม1จัดการเรียนการสอนทําบันทึกข6อตกลงความร1วมมือ (MOU) กับ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให6ได6ตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
  4. ควรกําหนดนโยบายเพ่ือสร6างการรับรู6 ความเข6าใจและการยอมรับจากผู6มีส1วนได6เสียในการยุบ รวม 
เลิกโรงเรียนจากภาครัฐให6เป;นไปในทางทิศเดียวกัน 
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บทที่ 4 
ผลงานที่ภาคภูมิใจ 

ผลงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได6รับรางวัลก.ต.ป.น. ต6นแบบระดับประเทศ 

ระดับดีเยี่ยม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

82 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ. 2562                                            
 

ผลงานของสถานศึกษา 
 1. รางวัลทรงคุณค1า สพฐ.(OBEC AWARDS) ได6ส1งเสริมสนับสนุน ให6คําปรึกษา ข6าราชการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือนําไปพัฒนาผู6เรียน และได6รับรางวัลในโครงการ 
การประกวดหน1วยงานและผู6มีผลงานดีเด1นท่ีประสบผลสําเร็จเป;นท่ีประจักษ4 ระดับชาติ ครั้งท่ี 8 ประจําป�
การศึกษา 2561 ระหว1างวันท่ี 27 – 28 มีนาคม 2562 ณ ภูเขางามรีสอร4ท จังหวัดนครนายก  ดังนี้ 
     (1) ชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู6สอนยอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับปฐมวัย   ด6าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน คือ นางสาวโสรยา  ผิลาอ1อน ครู โรงเรียนบ6านห6วยมุ1น 
              (2) ชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู6สอนยอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับขยายโอกาส 
ด6านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน คือ นางสาวจันทร4แรม  พรมทา ครู โรงเรียนบ6านห6วยมุ1น 
             (3) ชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู6สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต6น กลุ1มสาระการเรียนรู6การงาน
อาชีพ ด6านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน คือ นางสาวสุรภา ยศปDญญา ครู โรงเรียนบ6านห6วยมุ1น 
             (4) รางวัลเหรียญทอง ครูผู6สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต6น กลุ1มสาระการเรียนรู6ภาษาไทย 
ด6านบริหารจัดการ คือ นางสาวนวพร  กะกุคํา ครู โรงเรียนบ6านห6วยมุ1น 
             (5) ชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู6สอนยอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับประถมศึกษา 
ด6านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน คือ นางเอ้ือมพร  ยศปDญญา ครู โรงเรียนบ6านห6วยมุ1น 
             (6) รางวัลเหรียญทอง ครูผู6สอนยอดเยี่ยม ระดับก1อนประถมศึกษา   ด6านบริหารจัดการ คือ นางสาว
ชิราภรณ4  อ่ินแก6ว ครู โรงเรียนบ6านห6วยมุ1น 
             (7) รางวัลเหรียญทอง ครูผู6สอนยอดเยี่ยม   ระดับปฐมวัยส1งเสริมการใช6นวัตกรรม PLC 
 ด6านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน คือ นางสาวเพชรไพลิน วิโรจญ4รัญจวน ครู โรงเรียนอนุบาล
ด1านซ6าย 
             (8) รางวัลเหรียญเงิน ครูผู6สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ1มสาระการเรียนรู6วิทยาศาสตร4 ด6าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน คือ นางสาวลําพึง  บุญสิน ครู โรงเรียนบ6านห6วยมุ1น 
             (9) รางวัลเข6าร1วมการประกวด ครูผู6สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ1มสาระการเรียนรู6สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด6านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน คือ นางสาวจีรภัทร  โสภา ครู 
โรงเรียนบ6านห6วยมุ1น 
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ผลงานของบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

            1. รางวัลเหรียญทอง ศึกษานิเทศก4ยอดเยี่ยม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ด6านบริหาร
จัดการ ในการประกวดรางวัลทรงคุณค1า สพฐ. (OBEC Awards) ป� 2562 คือ นางเพชรี  ชัยมูล ศึกษานิเทศก4 
สพป.เลย เขต 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลงานของนักเรียน 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค4ตามมาตรฐานการเรียนรู6ท่ี 
สถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําหนดกําหนดและมีศักยภาพในการแข1งขันท้ังในระดับภาคและ
ระดับชาติ ดังนี้ 

    (1) รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 การแข1งขันต1อสมการคณิตศาสตร4 (เอแม็ท ป.1-6) คือ 
โรงเรียนอนุบาลด1านซ6าย การแข1งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียนระดับชาติ ป�การศึกษา 2561 จ.บุรีรัมย4 
             (2) ได6รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 คือกิจกรรมการแข1งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย  ป.1-ป.3 
โรงเรียนบ6านเหมืองแพร1 ในการแข1งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียนระดับชาติ ป�การศึกษา 2561 จ.บุรีรัมย4 

   (3) รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ  การแข1งขันภารสร6างเกมสร6างสรรค4จากคอมพิวเตอร4 
ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนภูเรือ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของ
นักเรียนระดับชาติ ป�การศึกษา 2561 จ.บุรีรัมย4 
  (4) รางวัลชนะเลิศ การแข1งขันเรียงความ “เรียนรู6ประวัติศาสตร4ชาติไทย ปลูกฝDงความรักชาติ รักถ่ิน
แผ1นดินเกิด” โครงการรักษ4ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห1งชาติ ป� 2561 
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            (5) ถ6วยรางวัลชนะเลิศ การแข1งขันเอแม็ท รายการอีซีซี ครอสเวิร4ดเกมเยาวชนนานาชาติ ครั้งท่ี 30 
ชิงถ6วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 24-25 พฤศจิกายน 2561 ณ เซ็นทรัล
พลาซา บางนา ได6แก1 โรงเรียนอนุบาลด1านซ6าย 

(6) นักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจําป� 2562 โรงเรียนบ6านเหมืองแพร1  
ระดับภูมิภาค 

1. รางวัลการแข1งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 68 ป� 
การศึกษา 2561 มีนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได6รับรางวัล
เหรียญทองจํานวน เหรียญทองจํานวน  88  เหรียญ คิดเป;นร6อยละ  46 เหรียญเงิน จํานวน 57  เหรียญ คิ ด
เป;นร6อยละ 27 เหรียญทองแดง จํานวน  31 เหรียญ คิดเป;นร6อยละ  16.5 เข6าร1วม จํานวน 20 เหรียญ คิดเป;น
ร6อยละ 10.5 และได6เป;นตัวแทนเข6าร1วมแข1งขันในระดับชาติ จํานวน 3 รายการ 
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บทที่ 5 
ป,ญหา อุปสรรค และข�อเสนอแนะ 

 จากการรายงานผลดําเนินการงานตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 พบปDญหาอุปสรรค ดังนี้ 

1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 95 โรงเรียน คิด
เป;นร6อยละ 87.96 ซ่ึงโรงเรียนขนาดเล็กส1วนใหญ1ประสบปDญหาสําคัญหลายด6าน คือ 1) ด�านงบประมาณ 
เนื่องจาก โรงเรียนแต1ละแห1งได6รับการจัดสรรงบประมาณค1าใช6จ1ายในการจัดการศึกษาโดยคิดเป;นรายหัว
นักเรียน เม่ือจํานวนนักเรียนน6อยงบประมาณท่ีได6รับก็น6อยตามไปด6วย ส1งผลให6โรงเรียนขนาดเล็ก ขาดท้ัง
อุปกรณ4และ เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ทําให6ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนลดลง 2) ด�านบุคลากร ปDญหาครู
ไม1ครบชั้นเรียน  ขาดแคลนครูตามกลุ1มสาระการเรียนรู6 เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
กําหนดสัดส1วนครู 1 คนต1อนักเรียน 20 คน ซ่ึงสัดส1วนดังกล1าว ทําให6เกิดปDญหาในการจัดสรรครูให6กับโรงเรียน
ขนาดเล็ก 3) ด�านการบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็กอยู1ห1างไกล ภูมิประเทศเป;นภูเขา  ทําให6การติดต1อประ
สานงาน ระหว1างเขตพ้ืนท่ีเป;นไปอย1างล1าช6า และต6องเสียเวลาและงบประมาณมากในการเดินทางมาติดต1อกับ
เขตพ้ืนท่ีหรือหน1วยงานอ่ืน และสภาพแวดล6อมไม1เอ้ือต1อการจัดการเรียนการสอน ขาดแคลนห6องเรียน ห6อง
พิเศษต1างๆ ทําให6โรงเรียนต6องจัดการเรียนการสอนภายใต6ข6อจํากัด 4) ด�านการมีส<วนร<วมของชุมชน เนื่องจาก
โรงเรียนขนาดเล็กส1วนใหญ1 อยู1ในชุมชนขนาดเล็ก ผู6ปกครองยากจน ไม1สามารถท่ีจะระดมทรัพยากรมาช1วย
สนับสนุนในการจัดการศึกษาให6กับนักเรียนได6 และการมีส1วนร1วมของคณะกรรมการสถานศึกษายังมีบทบาท
น6อย ขาดความรู6 ความเข6าใจเก่ียวกับบทบาทหน6าท่ีของตนเอง 

2. ระยะเวลาการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระชั้นชิด
กับสิ้นป�งบประมาณ เม่ือใกล6สิ้นป�งบประมาณ ผู6รับผิดชอบจะต6องเร1งดําเนินการตามโครงการอย1างเร1งด1วนไม1
เกิดประโยชน4สูงสุดเท1าท่ีควรจะเป;น 

3. เนื่องจากงบประมาณมีจํากัด ไม1สามารถจัดสรรให6กับโครงการทุกโครงการได6อย1างครบถ6วน บางโครงการ
ได6รับงบประมาณไม1เพียงพอหรือไม1ได6รับการจัดสรรงบประมาณ ทําให6ไม1สามารถดําเนินการกิจกรรมได6ครบถ6วน 
บางตัวชี้วัดต6องเอางบประมาณจากโครงการอ่ืนมาบูรณาการ ทําให6การดําเนินงาน ไม1เป;นไปตามกิจกรรมท่ีตั้งไว6 

4. เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนโยกย6ายบุคลากร ต6องมอบงานให6กับผู6รับผิดชอบคนใหม1 ทําให6ขาดความ
ต1อเนื่องของการดําเนินงานตามโครงการ  

ข�อเสนอแนะ 

1. การแก6ปDญหาโรงเรียนขนาดเล็ก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการส1งเสริมความ
เสมอภาคด6านโอกาสทางการศึกษา ควรให6มีการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก โดยคํานึงถึงสภาพภูมิศาสตร4 สภาพ
ทางสังคม และความสอดคล6องกับความต6องการของชุมชน เพ่ือเป;นต6นแบบ การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กอย1าง
ยั่งยืน 

2. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ควรจัดสรรงบประมาณให6ตั้งแต1ต6นป�งบประมาณ 
เพ่ือจะได6ดําเนินการตามแผนท่ีวางไว6 

3. ปรับลดโครงการ/กิจกรรมท่ีซํ้าซ6อนกัน เพ่ือแก6ไขปDญหาในเรื่องงบประมาณไม1เพียงพอ 
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4. ส1งเสริม สนับสนุนให6 อปท. / ชุมชน หรือหน1วยงานท่ีเก่ียวข6อง  มีส1วนร1วม 
ในการจัดการศึกษาให6มากยิ่งข้ึน  และมีส1วนร1วมในการระดมทรัพยากร  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

คณะผู�จัดทํา 
 

ท่ีปรึกษา 
นายวิรัตน4 พุทธทองศรี รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เลย เขต 3 
นายนิสิต สายโยค รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3 
ส.อ.มงคล ศรนวล รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3 
นางญาณิศา อยู1งาน รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3 

คณะทํางาน 
นางสารภี รับผล ผู6อํานวยการกลุ1มนโยบายและแผน 
นางสิริวรรณ ศักดาพิทักษ4 นักวิเคราะห4นโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ 
นางสุพรรณ พรมภักดี นักวิเคราะห4นโยบายและแผน ชํานาญการ 
นางสาวจิรัชญา พายัพ นักวิเคราะห4นโยบายและแผน ชํานาญการ 
นางพัชรี ขุนมาตย4 นักวิเคราะห4นโยบายและแผน ชํานาญการ 
นายศรายุทธ วินทะไชย4 นายช1างโยธา (ลูกจ6างชั่วคราว) 

ผู�สนับสนุนข�อมูล 
ผู6อํานวยการกลุ1มทุกกลุ1ม 
ผู6รับผิดชอบโครงการทุกโครงการ 

ผู�รวบรวม/วิเคราะห9ข�อมูล 
นางสารภี รับผล ผู6อํานวยการกลุ1มนโยบายและแผน 
นางสุพรรณ พรมภักดี นักวิเคราะห4นโยบายและแผน ชํานาญการ 

ออกแบบปก 
นางสาวจิรัชญา พายัพ นักวิเคราะห4นโยบายและแผน ชํานาญการ 

เรียบเรียง/รูปเล<ม 
นางสุพรรณ พรมภักดี นักวิเคราะห4นโยบายและแผน ชํานาญการ 
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