รายงานการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ าร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

เอกสารหมายเลข 4/2563
กลุม่ นโยบายและแผน
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
1

2

คานา
กระทรวงศึกษาธิการและสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได๎ดาเนินการติดตามผล
การดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ทุกปี เพื่อดูผลการบริหาร
จัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให๎การดาเนินการบริหารจัดการเป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 ซึ่งเป็นหนํวยงานหลักรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับเขตพื้นที่ จึงได๎จัดทา
รายงานการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ขึ้น
เพื่อใช๎เป็นเอกสารประกอบการพิจารณาจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให๎การ
บริหารจัดการการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และจุดเน๎น สูํการปฏิบัติบรรลุเป้าหมาย ภายใต๎
วงเงินงบประมาณที่ได๎รับการจัดสรรให๎เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดและคานึงถึงผลผลิตและผลลัพธ์
ที่เกิดกับนักเรียนเป็นหลัก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 หวังเป็นอยํางยิ่งวํารายงานการวิเคราะห์
สังเคราะห์ ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เลํมนี้ คณะกรรมการจัดทา
แผนปฏิบัติการประจาปี จะนาไปใช๎ในการประกอบการพิจารณาจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เพื่อให๎บรรลุผลตามเป้าหมายที่กาหนดไว๎อยํางมีประสิทธิภาพ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

3

4

สารบัญ
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข๎อมูลทั่วไป
จานวนบุคลกรจานวนบุคลากร ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3
จานวนครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
จานวนนักเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ 2563
ด๎านคุณภาพการศึกษา
การวิเคราะห์การวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET)
ด๎านโอกาสทางการศึกษา
ด๎านประสิทธิภพการบริหารจัดการ
การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานตามจุดเน๎น ตามยุทธศาสตร์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
การวิเคราะห์ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ.2560)
การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563
ภาคผนวก
ผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ.2560) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ที่ 232 / 2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการ Looking Back and Moving
Forward for Kalasin Primary Educational Service Area Office 3.
คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ที่ 251 / 2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการ Looking Back and Moving
Forward for Kalasin Primary Educational Service Area Office 3. เพิ่มเติม
คณะผู้จัดทา
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หน๎า
1
1
2
3
6
6
7
12
13
17
24
27
33
35
37
43
45
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การวิเคราะห์ สังเคราะห์
ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
1. ข๎อมูลทัว่ ไป
จานวนบุคลกรจานวนบุคลากร ในสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ตารางที่ 1 จานวนบุคลากร ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
(ข๎อมูล ณ วันที่ 1 ธ.ค.2563)
ตาแหนํง/กลุํม
ผอ.สพท.
รอง ผอ. สพท.
กลุํมอานวยการ
กลุํมบริหารงานบุคคล
กลุํมนโยบายและแผน
กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา
กลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา
กลุํมงานบริหารการเงินและสินทรัพย์
หนํวยตรวจสอบภายใน
กลุํมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุํมกฎหมายและคดี
กลุํมสํงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
รวม

จานวน
1
4
14
9
5
9
14

ผู๎บริหาร/
ผอ.กลุํม
ชาย
1
3

1
1

1
1
1
1

11
1
2
2
3

1

75

10

1

หญิง

ข๎าราชการ

ลูกจ๎างประจา/
พนักงานราชการ/
ลูกจ๎างชั่วคราว
ชาย
หญิง

ชาย

หญิง

2
1
1

5

3
1

1

3

3
6
3
6
9

1
1

1

3

1

5

1
1
1

1
1

1

2
5

8

31

9

12

จานวนครู สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
จานวนโรงเรียน/ครู แยกอาเภอ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ตารางที่ 2 ตารางแสดงจานวนโรงเรียน / ครู (ข๎อมูลนักเรียน (DMC) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 20 กรกฎาคม 2563, ข๎อมูล ครู/บุคลากร (EMIS) ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2563)
อาเภอ

จานวนโรงเรียน

จานวนนักเรียน

จานวนครู

18
22
16
55
20
42
26
199

1,960
2,002
2,189
7,800
2,874
5,467
4,445
26,737

143
124
148
481
154
301
266
1617

ห๎วยผึ้ง
นาคู
เขาวง
กุฉินารายณ์
นามน
สมเด็จ
คามํวง
รวม

ลูกจ๎างประจา/
พนักงานราชการ/
ลูกจ๎างชัว่ คราว
53
65
56
156
64
128
110
632

จำนวน

จำนวนโรงเรียน/ครู
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

ห้วยผึง้

นาคู

เขาวง

กุฉินารายณ์

นามน

สมเด็จ

คาม่วง

จานวนโรงเรียน

18

22

16

55

20

42

26

จานวนนักเรียน

1,960

2,002

2,189

7,800

2,874

5,467

4,445

จานวนครู

143

124

148

481

154

301

266

ลูกจ้าง

53

65

56

156

64

128

110

2

จานวนนักเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ตารางที่ 3 จานวนโรงเรียนจาแนกตามขนาดจานวนนักเรียน สังกัด สพฐ.
(ข๎อมูลนักเรียน (DMC) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 20 กรกฎาคม 2563)
โรงเรียนในสังกัด
ขนาดโรงเรียน
จานวนโรงเรียน จานวนนักเรียน
ขนาดที่ 1 (นักเรียน 1 - 120 คน)
122
7,168
ขนาดที่ 2 (นักเรียน 121 - 200 คน)
42
6,476
ขนาดที่ 3 (นักเรียน 201 - 300 คน)
19
4,707
ขนาดที่ 4 (นักเรียน 301 - 499 คน)
13
4,910
ขนาดที่ 5 (นักเรียน 500 - 1,499 คน)
2
1,854
ขนาดที่ 6 (นักเรียน 1,500 - 2,499 คน)
1
1,622
ขนาดที่ 7 (นักเรียน 2,500 คน ขึ้นไป)
รวมทัง้ สิน้
199
26,737
8000
7000

ขนำดโรงเรียน

6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

ขนาดที่ 1

ขนาดที่ 2

ขนาดที่ 3

ขนาดที่ 4

ขนาดที่ 5

ขนาดที่ 6

ขนาดที่ 7

จานวนโรงเรียน

122

42

19

13

2

1

0

จานวนนักเรียน

7,168

6,476

4,707

4,910

1,854

1,622

0

3

จานวนนักเรียน ห๎องเรียน แยกอาเภอ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ตารางที่ 4 ตารางแสดงจานวนนักเรียน ห๎องเรียน ปีการศึกษา 2563 (ข๎อมูลนักเรียน (DMC) ภาคเรียนที่
1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 20 กรกฎาคม 2563)
มัธยมศึกษา
รวมทั้งสิ้น
ตอนต๎น
ห๎อง นักเรียน ห๎อง นักเรียน ห๎อง นักเรียน ห๎อง
22 1514 110
219
15 1,960
147
37 1384 129
242
12 2,002
178
19 1666 179
307
23 2,189
221
109 5792 372
631
48 7,800
529
36 1880 123
397
21 2,874
180
85 4066 282
314
19 5,467
386
57 2862 189
842
47 4,445
293
365 19,164 1,384 2,952 185 26,737 1,934

กํอนประถมศึกษา

กลุํม/อาเภอ

นักเรียน
227
376
216
1,377
597
1,087
741
4,621

อาเภอห๎วยผึ้ง
อาเภอนาคู
อาเภอเขาวง
อาเภอกุฉินารายณ์
อาเภอนามน
อาเภอสมเด็จ
อาเภอคามํวง
รวมทัง้ สิน้

ประถมศึกษา

จำนวนคน

จำนวนนักเรียน
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

ห้วยผึง้

นาคู

เขาวง

กุฉินารายณ์

นามน

สมเด็จ

คาม่วง

ก่อนประถม

227

376

216

1,377

597

1,087

741

ประถมศึกษา

1,514

1,384

1,666

5,792

1,880

4,066

2,862

219

242

307

631

397

314

842

มัธยมศึกษาตอนต้น

4

ตารางที่ 5 ตารางแสดงจานวนนักเรียนจาแนกรายชั้นเรียน (ข๎อมูลนักเรียน (DMC) ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2563 วันที่ 20 กรกฎาคม 2563)
ระดับชัน้
จานวนนักเรียนรายชัน้
อนุบาล 1
0
อนุบาล 2
1984
อนุบาล 3
2637
รวม
4621
ประถมศึกษาปีที่ 1
2845
ประถมศึกษาปีที่ 2
3340
ประถมศึกษาปีที่ 3
3248
ประถมศึกษาปีที่ 4
3215
ประถมศึกษาปีที่ 5
3272
ประถมศึกษาปีที่ 6
3244
รวม
19164
มัธยมศึกษาปีที่ 1
1023
มัธยมศึกษาปีที่ 2
973
มัธยมศึกษาปีที่ 3
563
รวม
2952
รวมทัง้ สิน้
26,737

จานวนนักเรียน
4,000

จำนวน

3,000
2,000
1,000
จานวนนักเรียน

อ.1
-

อ.2
อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1
1,984 2,637 2,845 3,340 3,248 3,215 3,272 3,244 1,023
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ม.2
973

ม.3
956

2. ผลการดาเนินงานปีงบประมาณ 2563
1) ด๎านคุณภาพการจัดการศึกษา
ผลการดาเนินงานด๎านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET)
ปีการศึกษา 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ได๎ดาเนินการตามแนวทาง
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหํงชาติ (องค์การมหาชน) อยํางเครํงครัดในทุกขั้นตอน เพื่อให๎ได๎ผลการ
ทดสอบที่มีคุณภาพ และนําเชื่อถือ โดยมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมั ธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ปรากฏตามตารางที่ 6 และ
ตารางที่ 7 ดังนี้
ตารางที่ 6 ตารางแสดงคําคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด ระดับภาค
ระดับสังกัด และระดับประเทศ

ที่มา : กลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กราฟผลการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (0-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับสังกัด และระดับประเทศ
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- คําเฉลี่ยของสพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ทั้ง 4 วิชา ประกอบด๎วย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ต่ากวําระดับสพฐ. และระดับประเทศ
ตารางที่ 7 ตารางแสดงคําคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด
ระดับสังกัด และระดับประเทศ

ที่มา : กลุํมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กราฟผลการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (0-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับสังกัด และระดับประเทศ

- คําเฉลี่ยของสพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ทั้ง 4 วิชา ประกอบด๎วย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ต่ากวําระดับสพฐ. และระดับประเทศ
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การวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O-NET)
การวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีผลดังนี้
1. ผลการจัดกลุํมคุณภาพโรงเรียนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ดังนี้
1.2 ผลการจาแนกมาตรฐานและสาระการเรียนรู๎ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ปีการศึกษา 2562
ที่ควรเรํงพัฒนา และนาผลการสอบไปใช๎ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน ดังนี้
1.2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ปีการศึกษา 2562
1) สาระการเรียนรู๎ภาษาไทย (61) พบวํา มาตรฐานการเรียนรู๎ที่เขตพื้นที่
ควรเรํงพัฒนา เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของเขตพื้นที่ต่ากวําระดับประเทศ ได๎แกํ มาตรฐาน ท 3.1 มาตรฐาน
ท 4.1 มาตรฐาน ท 2.1 มาตรฐาน ท 5.1 และมาตรฐาน ท 1.1 ตามลาดับ
2) สาระการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ (63) พบวํา มาตรฐานการเรียนรู๎ที่เขต
พื้นที่ควรเรํงพัฒนา เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของเขตพื้นที่ต่ากวําระดับประเทศ ได๎แกํ มาตรฐาน ต 1.3
มาตรฐาน ต 1.2 มาตรฐาน ต 4.1 มาตรฐาน ต 1.1 มาตรฐาน ต 2.2 และมาตรฐาน ต 2.1 ตามลาดับ
3) สาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ (64) พบวํา มาตรฐานการเรียนรู๎ที่เขตพื้นที่
ควรเรํงพัฒนา เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของเขตพื้นที่ต่ากวําระดับประเทศ ได๎แกํ มาตรฐาน ค 1.4 มาตรฐาน
ค 4.1 มาตรฐานบูรณาการ มาตรฐาน ค 2.1 มาตรฐาน ค 1.2 มาตรฐาน ค 5.1 และมาตรฐาน ค 5.2
ตามลาดับ
4) สาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ (65) พบวํา มาตรฐานการเรียนรู๎ที่เขตพื้นที่
ควรเรํงพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของเขตพื้นที่ต่ากวําระดับประเทศ ได๎แกํ มาตรฐาน ว 2.1 มาตรฐาน ว
7.2 มาตรฐาน ว 5.1 มาตรฐาน ว 2.2 มาตรฐาน ว 1.1 มาตรฐาน ว 6.1 มาตรฐานบูรณาการ และ
มาตรฐาน ว 7.1 ตามลาดับ
1.2.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ปีการศึกษา 2562
1) สาระการเรียนรู๎ภาษาไทย (91) พบวํา มาตรฐานการเรียนรู๎ที่เขตพื้นที่
ควรเรํงพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของเขตพื้นที่ต่ากวําระดับประเทศ ได๎แกํ มาตรฐาน ท 2.1 มาตรฐาน ท
5.1 มาตรฐาน ท 1.1 มาตรฐาน ท 3.1 และมาตรฐาน ท 4.1 ตามลาดับ
2) สาระการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษ (93) พบวํา มาตรฐานการเรียนรู๎ที่เขต
พืน้ ที่ควรเรํงพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของเขตพื้นที่ต่ากวําระดับประเทศ ได๎แกํ มาตรฐาน ต 2.1
มาตรฐาน ต 1.2 มาตรฐาน ต 1.1 และมาตรฐาน ต 1.3 ตามลาดับ
3) สาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์ (94) พบวํา มาตรฐานการเรียนรู๎ที่เขตพื้นที่
ควรเรํงพัฒนา เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของเขตพื้นที่ต่ากวําระดับประเทศ ได๎แกํ มาตรฐาน ค 4.1 มาตรฐาน
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ค 3.1 มาตรฐาน ค 1.1 มาตรฐาน ค 5.2 มาตรฐาน ค 5.1 มาตรฐาน ค 4.2 มาตรฐาน ค 3.2 มาตรฐาน
บูรณาการ มาตรฐาน ค 1.2 และมาตรฐาน ค 2.1 ตามลาดับ
4) สาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ (95) พบวํา มาตรฐานการเรียนรู๎ที่เขตพื้นที่
ควรเรํงพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของเขตพื้นที่ตํ ากวําระดับประเทศ ได๎แกํ มาตรฐานบูรณาการ
มาตรฐาน ว 2.1 มาตรฐาน ว 7.1 มาตรฐาน ว 7.2 มาตรฐาน ว 2.2 มาตรฐาน ว 4.2 มาตรฐาน ว 1.1
มาตรฐาน ว 5.1 และมาตรฐาน ว 4.1 ตามลาดับ
ข๎อค๎นพบจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O-NET) ประจาปีการศึกษา 2562
จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบวําคะแนนเฉลี่ยทั้ง 4 สาระการ เรียนรู๎ ต่ากวํา
คะแนนเฉลี่ยในทุกระดับ ได๎แกํ ระดับจังหวัด ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเป็นปัจจัย
เชิงประบวนการ ปัจจัยสํวนบุคคล หรือ เหตุปัจจัยทางสังคมศาสตร์ที่มีผลตํอความเปลี่ยนแปลงของ
พัฒนาการผลคะแนนการทดสอบ O-NET โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 ดังนี้
1. นักเรียน
1.1 การเห็นความสาคัญของการสอบ ความมุํงมั่นตั้งใจในการสอบ การบริหารเวลาใน
การทดสอบ และความละเอียดรอบคอบคํอนข๎างน๎อย จึงสํงผลให๎ทาข๎อสอบไมํทันตามเวลาที่กาหนด
และทาข๎อสอบไมํได๎
1.2 สภาพแวดล๎อมของครอบครัว และโรงเรียน นักเรียนบางคนขาดความรู๎พื้นฐาน
และการเชื่อมโยงในระดับที่สูงขึ้น ไมํคุ๎นชินกับรูปแบบของข๎อสอบในระดับชาติ นักเรียนบางคนอําน
ไมํคลํอง และขาดทักษะการอํานจับใจความสาคัญ การคิดวิเคราะห์สถานการณ์จากโจทย์
2. ครูผสู๎ อน
2.1 ประสบการณ์ด๎านการนาหลักสูตรสถานศึกษาสูํการปฏิบัติการสอนระดับชั้นเรียน
ได๎แกํ การวิเคราะห์หลักสูตร การจัดทาหนํวยการเรียน แผนการจัดการเรียนรู๎ การวัดและประเมินผล
การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไมํสํงเสริมการคิดและการแก๎ปัญหาในชีวิตประจาวัน
การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนและระดับชาติไมํสัมพันธ์กัน เนื่องจากการวัดและการประเมินผล
ของครู การสร๎างเครื่องมือวัดผู๎เรียนในระดับชั้นเรียนยังไมํกระตุ๎นให๎นักเรียนคิดในลักษณะการนาไปใช๎
ในสถานการณ์หรือการดาเนินชีวิต ซึ่งแบบทดสอบระดับชาติจะเน๎นการนาไปใช๎มากกวําการจาเนื้อหาของ
หลักสูตร
2.2 การเลือกใช๎สื่อการเรียนรู๎วัสดุการศึกษาและเทคโนโลยีทางการศึกษาตํางๆ ที่ไมํ
เหมาะสมกับธรรมชาติวิชา และมีจานวนไมํเพียงพอตํอการใช๎จริง หรือใช๎กระบวนการจัดการเรียนรู๎
ไมํสอดคล๎อง/ไมํตรงตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว๎ในหลักสูตร การเข๎าถึงข๎อมูลตํางๆ ของครูมีน๎อย
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2.3 จานวนอัตรากาลังครูที่จากัด ครูไมํครบตามกลุํมสาระ และสาขาวิชาเอกไมํตรง
กับวิชาที่รับผิดชอบสอน สํงผลถึงคุณภาพการสอนของครูในเนื้อหาที่มีความลึกซึ้งมากกวํา
3. ผูบ๎ ริหารและการบริหารจัดการ
การนิเทศ กากับ ติดตามการจัดกระบวนการเรียนรู๎และการทางานของครู ดาเนินการ
โดยขาดความตํอเนื่อง นิเทศภายในไมํทั่วถึงหรือนิเทศครูไมํครบทุกคน วิธีดาเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน สํวนหนึ่งพบวําเน๎นการสอนเสริมแบบเข๎มข๎นหรือการติวข๎อสอบ การทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีวัตถุประสงค์ เพื่อทดสอบความรู๎ ทักษะการคิดของนักเรียน
ตามสาระการเรียนรู๎ มาตรฐานการเรียนรู๎ และตัวชี้วัดตามหลักสูตร สถานศึกษาควรเน๎นการจัดการศึกษา
ทุกระดับชั้น ให๎เป็นไปตามทุกมาตรฐานและตัวชี้วัดที่กาหนด โดยมุํงเน๎นให๎ทุกฝ่ายมีสํวนรํวมมากที่สุด
4. ปัจจัยเกีย่ วกับขอสอบ
ระดับความยากของขอสอบ O-NET พบวา มีความคิดเห็นที่หลากหลาย โดยสํวนใหญํ
มีความคิดเห็นวําข๎อสอบ O-NET มีความยากงําย แตกตางกันไป วิชาที่นักเรียนสํวนใหญํคิดวํายากมากคือ
วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร์ รวมถึงขอสอบที่ออกในแนวคิดวิเคราะห์ซึ่งผู๎สอนมีความคิดเห็นวํา
คํอนขางยากเกินกวําที่นักเรียนจะสามารถทาได๎ ชํวงเวลาในการสอบและการแจงผลการสอบล๎าช๎า ทาให๎
เด็กไม๎เห็นความสาคัญ นอกจากการแจงผลการสอบที่ลําช๎า ทาให๎ผู๎บริหารและครูไมสามารถให๎ข๎อมูล
ย๎อนกลับกับนักเรียนเพื่อที่จะนาไปสูการพัฒนาไดทันทวงที
5. ข๎อเสนอแนะ
1. ข๎อเสนอแนะการนาผลการทดสอบ O-NET ไปใช๎
แนวทางการนาผลการทดสอบระดับชาติไปใช๎ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ดังนี้
1.1 ระดับนักเรียน ใบรายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แสดง
คะแนนของนักเรียนแตํละระดับ โดยนักเรียนสามารถดูผลคะแนนของตนเองในแตํละวิชาวําสูงกวํา
หรือต่ากวําคําเฉลี่ยของระดับโรงเรียน ระดับสังกัดและระดับประเทศ เพื่อเป็นการประเมินและพัฒนา
ตนเองให๎มีผลการเรียนดียิ่งขึ้น
1.2 ระดับครูผสู๎ อน ครูผู๎สอนแตํละกลุํมสาระสามารถดูผลคะแนนรายวิชาที่ตนเองสอน
จากใบรายงานผล การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ฉบับที่ 1 เป็นการรายงานผลการสอบ
รายบุคคลของนักเรียนทั้งโรงเรียน การวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET รายมาตรฐานการเรียนรู๎วิเคราะห์
สาเหตุ ปัจจัยที่ทาให๎ผลการสอบ O-NET สูงขึ้นโดยกาหนดปัญหา เงื่อนไขความสาเร็จสิ่งที่ต๎องการขอรับ
การสนับสนุน
1.3 ระดับผูบ๎ ริหารสถานศึกษา พิจารณาคําสถิตติในทุกกลุํมสาระวิชาและแยกยํอย
รายมาตรฐานการเรียนรู๎ พิจารณาผลการสอบในภาพรวมของวิชา จากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน
เทียบเคียงกับ โรงเรียนที่อยูํในจังหวัดเดียวกัน หรือโรงเรียนที่อยูํในสังกัดเดียวกันที่มีสภาพแวดล๎อมใน
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การจัดการเรียนการสอนที่ ใกล๎เคียงกัน และระดับประเทศ เพื่อนาผลมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียน
การสอนสถานศึกษาให๎ดียิ่งขึ้น โดยใช๎ ระบบการนิเทศ ติดตาม กากับ และสํงเสริมสนับสนุน
1.4 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ใบรายงานผลฉบับที่ 2 และ 3 คําสถิติระดับศูนย์สอบ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แยกมาตรฐานการเรียนรู๎แสดงคะแนนเฉลี่ยระดับ
เขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเขตพื้นที่นาไปใช๎สํงเสริม สนับสนุนสถานศึกษาในสังกัดได๎
2. ข๎อเสนอแนะในการพัฒนา
1.1 การจัดการเรียนรู๎ของครูผสู๎ อน
1) ศึกษาผลการประเมินและนาผลการประเมินผู๎เรียนเป็นรายบุคคลไปวางแผน
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู๎ให๎บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู๎และคุณภาพ ที่กาหนดไว๎ตาม
จุดมุํงหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) พัฒนาการเรียนเปลี่ยนการสอนที่หลากหลาย จัดทาวิจัยในชั้นเรียนรวมถึง
การใช๎สื่อและแหลํงเรียนรู๎เพื่อพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน สํงเสริมให๎นักเรียนได๎ฝึกทักษะกระบวนการคิด
วิเคราะห์ และเรียนรู๎ได๎ด๎วยตนเอง เชํน STEM Active Learning เรียนรู๎จากการทาโครงงาน เรียนรู๎
ด๎วยวิธีสืบค๎นข๎อมูล เรียนรู๎จากข๎อสงสัยหรือความสนใจของนักเรียน เป็นต๎น
3) จัดทาแผนการจัดการเรียนรู๎ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่เน๎น ผู๎เรียน
เป็นสาคัญ และวัดประเมินผล สอดคล๎องกับเป้าหมายของการเรียนรู๎
4) ออกแบบการจัดการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับตัวชี้วัดโดยเน๎นการพัฒนาวิธีสอน
สื่อและการวัดและประเมินผล เลือกวิธีสอนที่สอดคล๎องกับตัวชี้วัด จัดกิจกรรมการเรียนรู๎อยํางหลาก
หลายผํานกิจกรรมการปฏิบัติ ให๎นักเรียนได๎ เพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎กิจกรรมเรียงลาดับจากงํายไปยาก
ใช๎สื่อจาก DLIT DLTV เป็นต๎น
5) ศึกษาโครงสร๎างรูปแบบข๎อสอบ (Test blue print) เพื่อวางแผนการจัดการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผลให๎สอดคล๎องกับทิศทางการวัดผลระดับชาติ สํงเสริม สนับสนุน
ครูผู๎สอนทุกคนให๎มีการประยุกต์ใช๎แบบทดสอบตามแนวทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐานไปใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎และการทดสอบในแตํละหนํวยการเรียนรู๎
6) นาผลการวิจัยในรูปแบบตํางๆ มาใช๎ในการพัฒนาผู๎เรียนอยํางเหมาะสม พัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการสอนแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพ
1.2 การบริหารจัดการระดับสถานศึกษา
1) สร๎างความตระหนักและความรํวมมือกับผู๎เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ ครู ผู๎ปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน ให๎เห็นความสาคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2) นาข๎อมูลไปใช๎ในเชิงบริหารและให๎ขวัญกาลังใจเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
เชิงคุณภาพสํงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัด
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การสอนโดยเน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ การสอนโดยเน๎นทักษะการคิดวิเคราะห์ และการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู๎ตามตัวชี้วัดของหลักสูตร การวัดและประเมินผลการทดสอบ O-NET การมอบรางวัลโลํ เกียรติบัตร
และทุนการศึกษาให๎นักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบ O-NET สูง และครูผู๎รับผิดชอบ
3) กาหนดแผนงาน มาตรการ แนวทาง และวิธีการพัฒนา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ชัดเจน เป็นรูปธรรม พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยํางเป็นระบบ และมีความเข๎มแข็ง
โดยมุํงพัฒนาศักยภาพของผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
4) วิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET ในภาพรวมของสถานศึกษา และรายมาตรฐาน
การเรียนรู๎ในแตํละกลุํมสาระ เปรียบเทียบกับผลภาพรวมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับ
สพฐ. และระดับประเทศ เพื่อทราบถึงจุดที่ต๎องเรํงดาเนินการพัฒนา ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอนของ
ตนสังเคราะห์ผลการประเมินโดยใช๎สถิติวิเคราะห์คําถดถอย (Regression Analysis) เพื่อศึกษาแนวโน๎มของ
การพัฒนาคุณภาพนักเรียน 3 -5 ปี ย๎อนหลังตามบริบทขอตนเอง จะชํวยให๎ผลการประเมินพัฒนาการมี
ความชัดเจนมากขึ้น หรือการวิเคราะห์เชิงสาเหตุเพื่ออธิบายผลผลิตที่เกิดขึ้น เพื่อวางแผนพัฒนานักเรียน
เป็นรายบุคคล และนาไปกาหนดในแผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อกาหนดนวัตกรรมในการแก๎ปัญหาการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํอไป สิ่งสาคัญสถานศึกษาควรมีสารสนเทศด๎าน
ปัจจัย และกระบวนการ ที่สามารถอธิบายประกอบผลการทดสอบ
5) สร๎างเครือขํายการพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวํางโรงเรียน
ในเครือขํายกลุํมสถานศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ แบํงปันแบบทดสอบ สื่อการเรียนรู๎และจัด กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพนักเรียนรํวมกัน
6) วางแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให๎มีความรู๎ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให๎สูงขึ้น สํงเสริมให๎เรียนรู๎ด๎วยตนเองผําน
เทคโนโลยี และดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตามอยํางตํอเนื่อง
7) ระดมทรัพยากรเพื่อปรับปรุง พัฒนา ห๎องปฏิบัติทางภาษา ห๎องปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์ สื่อ เทคโนโลยี และแหลํงเรียนรู๎ให๎เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน
1.3 การบริหารจัดการระดับเขตพืน้ ที่
1) วิเคราะห์ผลการทดสอบและประเมินคุณภาพทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทา
ข๎อมูลสารสนเทศของผลการทดสอบ เพื่อกาหนดมาตรการในการสํงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษารํวมกับผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝ่าย
2) สื่อสาร ทาความเข๎าใจ สร๎างความตระหนักถึงความสาคัญในการการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให๎แกํผู๎บริหารและครูผู๎สอนในสถานศึกษา รวมถึงการนา
ผลการสอบมาใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
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3) สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา การเรียนรู๎และพัฒนา
ผํานสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย เชํน DLTV DLIT คลังข๎อสอบออนไลน์
การเรียนผํานโปรแกรม แอพพลิเคชั่นตํางๆ การสนทนาทางไลน์ (Line) เฟสบุ๏ค (Facebook) และ อื่น ๆ
รวมถึงการพัฒนาตํอยอดให๎มีสื่อ นวัตกรรม หลักสูตร แหลํงเรียนรู๎ที่สะดวกใช๎งํายตํอการเข๎าถึง เอื้อตํอการ
จัดการเรียนการสอนของครูให๎สามารถเรียนรู๎ได๎ทุกที่ทุกเวลา (Anytime - Anywhere) มาใช๎ในการจัดการ
เรียนการสอนอยํางสม่าเสมอ ยึดการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รูปแบบการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ครอบคลุมทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎
4) เสริมสร๎างการจัดทาข๎อตกลงความรํวมมือ (MOU) กับสถาบันทางการศึกษา
องค์กรและภาคีเครือขํายให๎มีความเข๎มแข็งเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร๎างความตระหนักตํอ
ผู๎บริหารและคณะครู โดยการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข๎อมูลการประเมินคุณภาพทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎
รํวมกันวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา โดยใช๎กระบวนการเชิงระบบเพื่อกาหนดขั้นตอน วิธีการตัวบํงชี้
ความสาเร็จ และเกณฑ์การประเมินการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
5) ให๎การสนับสนุนกับโรงเรียนในด๎านการเรํงรัดพัฒนาความพร๎อมในด๎านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให๎แกํสถานศึกษาและหนํวยงานการศึกษาในสังกัด เพื่อการเรียนรู๎และการบริหาร
จัดการเป้าหมายความสาเร็จเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
6) สํงเสริมผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษานากระบวนการการวิจัยมาใช๎
ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET โดยรํวมกับเครือขําย และสถาบันอุดมศึกษาใกล๎เคียง
นาผลการวิจัยมาปรับปรุงหลักสูตรกิจกรรมการสอนที่เหมาะสมกับผู๎เรียนและเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน O-NET ให๎สูงขึ้น
7) พัฒนาเครือขํายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการกากับ นิเทศ ติดตามอยําง
ตํอเนื่องและนาผลการนิเทศมาใช๎วางแผน สนับสนุนสํงเสริมสถานศึกษา
3. ข๎อเสนอแนะในการดาเนินงานครั้งตํอไป
3.1 ควรศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่สํงผลตํอผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ไปใช๎ในการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนของสถานศึกษาในสังกัด พิจารณาเปรียบเทียบกระบวนการพัฒนาความ
แตกตํางของสถานศึกษาที่มีระดับผลการทดสอบระดับดีและไมํผํานเกณฑ์ เพื่อให๎ได๎ปัจจัยและกระบวนการ
ที่มีอิทธิพลตํอคุณภาพของผู๎เรียน สาหรับการวางแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษาที่เกี่ยวข๎องให๎
เป็นระบบและมีความตํอเนื่อง
3.2 ควรศึกษาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของแตํละรายวิชาใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นาไปสูํการพัฒนาแนวทางการนาผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นฐาน (O-NET) ไปใช๎ในการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนให๎เกิดประสิทธิภาพ
มากที่สุด
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2) ด๎านโอกาสทางการศึกษา
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 สร๎างโอกาสทางการศึกษา
เพื่อให๎ประชากรวัยเรียนทุกคนได๎รับบริการทางการศึกษาทีคุณภาพและมาตรฐาน โดยเน๎นการสร๎างความ
รํวมมือกับภาคเอกชน องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง เพื่อจัดทาแผนการจัดการศึกษา
ตั้งแตํสามะโนประชากรวัยเรียน การรับเด็กเข๎าเรียน การติดตามการเข๎าเรียน การติดตามเด็กนักเรียนออก
กลางคัน ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรให๎สอดคล๎องกับพื้นที่ และการระดมทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา
2. ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาทุกแหํงให๎มีมาตรฐานในด๎านตําง ๆ สอดคล๎องกับบริบทเชิง
พื้นที่ เชํน มาตรการด๎านโครงสร๎างพื้นที่และสิ่งอานวยความสะดวก ได๎แกํ อาคารเรียน อาคารประกอบ
หอประชุม สนามกีฬา ห๎องเรียน วัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นต๎น มาตรฐานด๎านครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาตรฐานด๎านการบริหารจัดการ มาตรฐานด๎านระบบงบประมาณ มาตรฐานด๎านความปลอดภัย และ
มาตรฐานด๎าน Digital Technology เป็นต๎น
3. สร๎างความเข๎มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสาหรับผู๎เรียนที่มีความต๎องการจาเป็นพิเศษ
4. ปรับเปลี่ยนการบวนการงบประมาณตั้งแตํการจัดสรรงบประมาณอุดหนุน เพื่อให๎โรงเรียนมี
อาคารเรียน มีอาคารประกอบ มีอุปกรณ์อานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน มีเครื่องมื่อในการ
จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
3) ด๎านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 สํงเสริมพัฒนาการดาเนินงาน ระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการสถานศึกษาให๎ผํานการ
รับรองมาตรฐาน พัฒนาระบบและรูปแบบการนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา สร๎างและพัฒนา
เครือขํายโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาการวัดและประเมินผล เพื่อพัฒนาคุณภาพของ
ผู๎เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและประกันคุณภาพผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา กากับ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานเป็นรายโรงเรียน เพื่อแก๎ไขและให๎การชํวยเหลือ พัฒนา
คุณภาพ กากับ ดูแล ชํวยเหลือและพัฒนาสถานศึกษาขนาดเล็กและให๎การบริหารทางการศึกษา พัฒนาการ
บริหารจัดการโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน(SBM)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีระบบการบริหารจัดการมุํงพัฒนาโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสํงเสริมศักยภาพและความเข๎มแข็งในการบริหารจัดการโดยองค์คณะบุคคล
ในระดับตํางๆทั้งกรรมการสถานศึกษา กรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและอื่นๆ ให๎มีบทบาทในการบริหารจัด
การศึกษามากขึ้น การการบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอยํางมีคุณภาพ สรุปผลการรายงาน
การบริหารจัดการ ดังนี้
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ตารางที่ 8 ผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
นโยบาย/ตัวชี้วัด
นโยบายที่ 1 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
ตัวชี้วัดที่ 2 ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมือง
มีหลักคิดที่ถูกต๎องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคํานิยมที่พึงประสงค์
มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตํอครอบครัว ผู๎อื่น และสังคม
โดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
ตัวชี้วัดที่ 6 จานวนสถานศึกษาที่น๎อมนาพระบรมราโชบายด๎านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล๎า
เจ๎าอยูํหัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามที่กาหนดได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
นโยบายที่ 2 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 9 ผู๎เรียนระดับมัธยมศึกษาผํานการประเมินสมรรถนะที่จาเป็นด๎านการรู๎เรื่อง
การอําน (Reading Literacy) ด๎านการรู๎เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy)
และด๎านการรู๎เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA
นโยบายที่ 3 ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ตัวชี้วัดที่ 11 ผู๎เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู๎ใน
ศตวรรษที่ 21 (3R8C)
ตัวชี้วัดที่ 12 ร๎อยละของผู๎เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ผํานเกณฑ์ที่กาหนด
ตัวชี้วัดที่ 13 ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) มากกวําร๎อยละ 50 ในแตํละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผํานมา
ตัวชี้วัดยํอยที่ 13.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (สาหรับ สพป.)
ตัวชี้วัดยํอยที่ 13.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตัวชี้วัดยํอยที่ 13.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สาหรับ สพม.)
ตัวชี้วัดที่ 14 ร๎อยละผู๎เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการเรียนรู๎ที่เชื่อมโยงสูํอาชีพและการมีงานทา ตามความ
ถนัด และความต๎องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล๎องกับความต๎องการของ
ประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนาไปปฏิบัติได๎
ตัวชี้วัดยํอยที่ 14.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (สาหรับ สพป.)
ตัวชี้วัดยํอยที่ 14.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตัวชี้วัดยํอยที่ 14.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สาหรับ สพม.)
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ระดับ
คะแนน
3.5

ระดับ
คุณภาพ
ดีมาก

3

ดี

4

ดีมาก

-

ไมํประเมิน

-

ไมํประเมิน

3.13

ดี

2

พอใช๎

1

ปรับปรุง

1
3
-

ปรับปรุง
ดี
ไมํประเมิน

5
5
-

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ไมํประเมิน

นโยบาย/ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 16 ผู๎เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให๎มีสุขภาวะที่ดี
สามารถดารงชีวิตอยํางมีความสุขทั้งด๎านรํางกายและจิตใจ
ตัวชี้วัดยํอยที่ 16.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (สาหรับ สพป.)
ตัวชี้วัดยํอยที่ 16.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นโยบายที่ 4 ด๎านการสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 18 ผู๎เรียนทุกคนสามารถเข๎าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอ
กัน
ตัวชี้วัดยํอยที่ 18.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (สาหรับ สพป.)
ตัวชี้วัดยํอยที่ 18.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตัวชี้วัดยํอยที่ 18.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สาหรับ สพม.)
ตัวชี้วัดที่ 23 สถานศึกษานาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช๎เป็นเครื่องมือ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
ตัวชีว้ ัดยํอยที่ 23.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สาหรับ สพป.)
ตัวชีว้ ัดยํอยที่ 23.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สาหรับ สพม.)
ตัวชี้วัดที่ 24 สถานศึกษามีระบบการดูแลชํวยเหลือและคุ๎มครองนักเรียนและการแนะ
แนวที่มีประสิทธิภาพ
นโยบายที่ 5 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
ตัวชี้วัดที่ 26 สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให๎ความรู๎ ที่ถูกต๎องและสร๎าง
จิตสานึกด๎านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมนาไปปฏิบัติใช๎ที่บ๎านและ
ชุมชน เชํน การสํงเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม การลดใช๎สารเคมีจากปุ๋ยและยา
ฆําแมลง ฯลฯ
นโยบายที่ 6 ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 41 สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสานักงานสํวนกลางมี
แพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด๎านบริหารจัดการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 42 สถานศึกษาทุกแหํงมีระบบข๎อมูลสารสนเทศที่สามารถใช๎ในการวางแผนการ
จัดการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
คะแนนเฉลีย่ รวม 6 นโยบาย
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ระดับ
คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

5
3

ดีเยี่ยม
ดี

4

ดีมาก

4
5
5

ดีมาก
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

1
-

ปรับปรุง
ไมํประเมิน

5

ดีเยี่ยม

5

ดีเยี่ยม

5

ดีเยี่ยม

4

ดีมาก

5

ดีเยี่ยม

3

ดี

3.61

ดีมาก

(ผลการดาเนินงานเทียบคําเป้าหมายตัวชีว้ ดั )
ผลการดาเนินงาน
คําเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ดาเนินการได๎ การแปรผล

นโยบาย/ตัวชี้วัด
นโยบายที่ 1 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และ
ของชาติ
ตัวชี้วัดที่ 3 ร๎อยละของผู๎เรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ และมีความ
พร๎อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบตํอ
ความมั่นคง เชํน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามใน
ชีวิตและทรัพย์สิน การค๎ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัย
พิบัติตําง ๆ เป็นต๎น
นโยบายที่ 3 ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์
ตัวชี้วัดที่ 17 ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู๎สอน” เป็น
“Coach” ผู๎ให๎คาปรึกษาข๎อเสนอแนะการเรียนรู๎หรือผู๎อานวยการ
การเรียนรู๎
นโยบายที่ 6 ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 34 สถานศึกษาได๎รับการกระจายอานาจการบริหารจัด
การศึกษาอยํางเป็นอิสระ

100

0.00

ไมํบรรลุ

50

8.38

ไมํบรรลุ

100

100.00

บรรลุ

การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานตามจุดเน๎น ตามยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
นโยบายที่ 1 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อความมัน่ คงของมนุษย์และของชาติ ประเมินระดับคุณภาพ ดีมาก
ซึ่งแยกประเด็นตัวชี้วัดที่รายงาน ดังนี้
ตัวชีว้ ดั ที่ 2 ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีตํอบ๎านเมือง มีหลักคิด
ที่ถูกต๎องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคํานิยมที่พึงประสงค์มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิต
สาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตํอครอบครัว ผู๎อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบ
อ๎อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม คะแนนประเมินระดับคุณภาพ ดี การดาเนินงานต๎องปรับปรุง
มอบหมายให๎ผู๎รับผิดชอบตัวชี้วัดปรับปรุงวิธีการดาเนินการบริหารจัดการ เพื่อให๎การบริหารจัดการเป็นไป
อยํางมีประสิทธิภาพ
ตัวชีว้ ดั ที่ 6 จานวนสถานศึกษาที่น๎อมนาพระบรมราโชบายด๎านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล๎าเจ๎าอยูํหัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กาหนดได๎อยํางมีประสิทธิภาพn คะแนน
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ประเมินระดับคุณภาพ ดีมาก การดาเนินงานต๎องปรับปรุง มอบหมายให๎ผู๎รับผิดชอบตัวชี้วัดปรับปรุงวิธีการ
ดาเนินการบริหารจัดการ เพื่อให๎การบริหารจัดการเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ
นโยบายที่ 2 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อเพิม่ ความสามารในการแขํงขันของประเทศ ไมํประเมิน
นโยบายที่ 3 ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประเมินระดับคุณภาพ ดี ซึ่งแยก
ประเด็นตัวชี้วัดที่รายงาน ดังนี้
ตัวชีว้ ดั ที่ 11 ผู๎เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21
(3R8C) คะแนนประเมินระดับคุณภาพ พอใช๎ การดาเนินงานต๎องปรับปรุงอยํางเรํงดํวน มอบหมายให๎
ผู๎รับผิดชอบตัวชี้วัดปรับปรุงวิธีการดาเนินการบริหารจัดการ และเขียนโครงการเพื่อรองรับนาเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให๎การบริหารจัดการเป็นไปอยําง
มีประสิทธิภาพ
ตัวชีว้ ดั ที่ 12 ร๎อยละของผู๎เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ
พื้นฐานระดับชาติ (NT) ผํานเกณฑ์ที่กาหนด คะแนนประเมินระดับคุณภาพ ปรับปรุง การดาเนินงานต๎อง
ปรับปรุงอยํางเรํงดํวน มอบหมายให๎ผู๎รับผิดชอบตัวชี้วัดปรับปรุงวิธีการดาเนินการบริหารจัดการ และเขียน
โครงการเพื่อรองรับนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เพื่อให๎การบริหารจัดการเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ
ตัวชีว้ ดั ที่ 13 ร๎อยละของผู๎เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) มากกวําร๎อยละ 50 ในแตํละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผํานมา แยกตัวชี้วัดยํอย ดังนี้
ตัวชีว้ ดั ยํอยที่ 13.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (สาหรับ สพป.) คะแนนประเมินระดับ
คุณภาพ ปรับปรุง การดาเนินงานต๎องปรับปรุงอยํางเรํงดํวน มอบหมายให๎ผู๎รับผิดชอบตัวชี้วัดปรับปรุง
วิธีการดาเนินการบริหารจัดการ และเขียนโครงการเพื่อรองรับนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการจัดทา
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให๎การบริหารจัดการเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ
ตัวชีว้ ดั ยํอยที่ 13.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คะแนนประเมินระดับคุณภาพ ดี การ
ดาเนินงานต๎องปรับปรุงอยํางเรํงดํวน มอบหมายให๎ผู๎รับผิดชอบตัวชี้วัดปรับปรุงวิธีการดาเนินการบริหาร
จัดการ และเขียนโครงการเพื่อรองรับนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให๎การบริหารจัดการเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ
ตัวชีว้ ดั ที่ 14 ร๎อยละผู๎เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการเรียนรู๎ที่เชื่อมโยงสูํอาชีพและการมีงานทา ตามความถนัด และความต๎องการ
ของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล๎องกับความต๎องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่
เหมาะสมและนาไปปฏิบัติได๎ แยกตัวชี้วัดยํอย ดังนี้
ตัวชีว้ ดั ยํอยที่ 14.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (สาหรับ สพป.) คะแนนประเมินระดับ
คุณภาพ ดีเยี่ยม ขอชมเชยผู๎รับผิดชอบตัวชี้วัด และขอให๎ผู๎รับผิดชอบรักษามาตรฐานไว๎
ตัวชีว้ ดั ยํอยที่ 14.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คะแนนประเมินระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม ขอ
ชมเชยผู๎รับผิดชอบตัวชี้วัด และขอให๎ผู๎รับผิดชอบรักษามาตรฐานไว๎
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ตัวชีว้ ดั ที่ 16 ผู๎เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให๎มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ดารงชีวิตอยํางมีความสุขทั้งด๎านรํางกายและจิตใจ แยกตัวชี้วัดยํอย ดังนี้
ตัวชีว้ ดั ยํอยที่ 16.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (สาหรับ สพป.) คะแนนประเมินระดับ
คุณภาพ ดีเยี่ยม ขอชมเชยผู๎รับผิดชอบตัวชี้วัด และขอให๎ผู๎รับผิดชอบรักษามาตรฐานไว๎
ตัวชีว้ ดั ยํอยที่ 16.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คะแนนประเมินระดับคุณภาพ ดี การ
ดาเนินงานต๎องปรับปรุงอยํางเรํงดํวน มอบหมายให๎ผู๎รับผิดชอบตัวชี้วัดปรับปรุงวิธีการดาเนินการบริหาร
จัดการ และเขียนโครงการเพื่อรองรับนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให๎การบริหารจัดการเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ
นโยบายที่ 4 ด๎านการสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาทีม่ ีคณ
ุ ภาพ มีมาตรฐาน และลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษา ประเมินระดับคุณภาพ ดีมาก ซึ่งแยกประเด็นตัวชี้วัดที่รายงาน ดังนี้
ตัวชีว้ ดั ที่ 18 ผู๎เรียนทุกคนสามารถเข๎าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน
แยกตัวชี้วัดยํอย ดังนี้
ตัวชีว้ ดั ยํอยที่ 18.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (สาหรับ สพป.) คะแนนประเมินระดับ
คุณภาพ ดีมาก การดาเนินงานต๎องปรับปรุง มอบหมายให๎ผู๎รับผิดชอบตัวชี้วัดปรับปรุงวิธีการดาเนินการ
บริหารจัดการ และเขียนโครงการเพื่อรองรับนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให๎การบริหารจัดการเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ
ตัวชีว้ ดั ยํอยที่ 18.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คะแนนประเมินระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม ขอ
ชมเชยผู๎รับผิดชอบตัวชี้วัด และขอให๎ผู๎รับผิดชอบรักษามาตรฐานไว๎
ตัวชีว้ ดั ยํอยที่ 18.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สาหรับ สพม.) คะแนนประเมินระดับ
คุณภาพ ดีเยี่ยม ขอชมเชยผู๎รับผิดชอบตัวชี้วัด และขอให๎ผู๎รับผิดชอบรักษามาตรฐานไว๎
ตัวชีว้ ดั ที่ 23 สถานศึกษานาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช๎เป็นเครื่องมือในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ แยกตัวชี้วัดยํอย ดังนี้
ตัวชีว้ ดั ยํอยที่ 23.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สาหรับ สพป.) คะแนน
ประเมินระดับคุณภาพ คะแนนประเมินระดับคุณภาพ ปรับปรุง การดาเนินงานต๎องปรับปรุงอยํางเรํงดํวน
มอบหมายให๎ผู๎รับผิดชอบตัวชี้วัดปรับปรุงวิธีการดาเนินการบริหารจัดการ และเขียนโครงการเพื่อรองรับ
นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให๎การบริหาร
จัดการเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ
ตัวชีว้ ดั ที่ 24 สถานศึกษามีระบบการดูแลชํวยเหลือและคุ๎มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มี
ประสิทธิภาพ คะแนนประเมินระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม ขอชมเชยผู๎รับผิดชอบตัวชี้วัด และขอให๎ผู๎รับผิดชอบ
รักษามาตรฐานไว๎
นโยบายที่ 5 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล๎อม ประเมินระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม ซึ่งแยกประเด็นตัวชี้วัดที่รายงาน ดังนี้
ตัวชีว้ ดั ที่ 26 สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให๎ความรู๎ ที่ถูกต๎องและสร๎างจิตสานึก
ด๎านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมนาไปปฏิบัติใช๎ที่บ๎านและชุมชน เชํน การสํงเสริมอาชีพที่
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เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม การลดใช๎สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆําแมลง ฯลฯ คะแนนประเมินระดับคุณภาพ ดี
เยี่ยม ขอชมเชยผู๎รับผิดชอบตัวชี้วัด และขอให๎ผู๎รับผิดชอบรักษามาตรฐานไว๎
นโยบายที่ 6 ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ประเมินระดับคุณภาพ ดีมาก
ซึ่งแยกประเด็นตัวชี้วัดที่รายงาน ดังนี้
ตัวชีว้ ดั ที่ 41 สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสานักงานสํวนกลางมีแพลตฟอร์ม
ดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด๎านบริหารจัดการศึกษา คะแนนประเมินระดับคุณภาพ ดี
เยี่ยม ขอชมเชยผู๎รับผิดชอบตัวชี้วัด และขอให๎ผู๎รับผิดชอบรักษามาตรฐานไว๎
ตัวชีว้ ดั ที่ 42 สถานศึกษาทุกแหํงมีระบบข๎อมูลสารสนเทศที่สามารถใช๎ในการวางแผนการจัด
การศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ คะแนนประเมินระดับคุณภาพ ดี การดาเนินงานต๎องปรับปรุง มอบหมาย
ให๎ผู๎รับผิดชอบตัวชี้วัดปรับปรุงวิธีการดาเนินการบริหารจัดการ และเขียนโครงการเพื่อรองรับนาเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให๎การบริหารจัดการ
เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ
จากผลการดาเนินงานตามจุดเน๎น ตามยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทียบคําเป้าหมาย
ตัวชีว้ ดั
นโยบายที่ 1 ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อความมัน่ คงของมนุษย์และของชาติ
ตัวชีว้ ดั ที่ 3 ร๎อยละของผู๎เรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ และมีความพร๎อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบตํอความมั่นคง เชํน ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค๎ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติตําง ๆ เป็นต๎น คําเป้าหมายตัวชี้วัด 100 ผลการ
ดาเนินงาน 0.00 ไมํบรรลุ การดาเนินงานต๎องปรับปรุง มอบหมายให๎ผู๎รับผิดชอบตัวชี้วัดปรับปรุงวิธีการ
ดาเนินการบริหารจัดการ และเขียนโครงการเพื่อรองรับนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติ
การประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให๎การบริหารจัดการเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ
นโยบายที่ 3 ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ตัวชีว้ ดั ที่ 17 ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู๎สอน” เป็น “Coach” ผู๎ให๎คาปรึกษา
ข๎อเสนอแนะการเรียนรู๎หรือผู๎อานวยการการเรียนรู๎ คําเป้าหมายตัวชี้วัด 50 ผลการดาเนินงาน 8.38
ไมํบรรลุ การดาเนินงานต๎องปรับปรุง มอบหมายให๎ผู๎รับผิดชอบตัวชี้วัดปรับปรุงวิธีการดาเนินการบริหาร
จัดการ และเขียนโครงการเพื่อรองรับนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให๎การบริหารจัดการเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ
นโยบายที่ 6 ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ตัวชีว้ ดั ที่ 34 สถานศึกษาได๎รับการกระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาอยํางเป็นอิสระ คํา
เป้าหมายตัวชี้วัด 100 ผลการดาเนินงาน 100.00 บรรลุ ขอชมเชยผู๎รับผิดชอบตัวชี้วัด และขอให๎
ผู๎รับผิดชอบรักษามาตรฐานไว๎
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ตารางที่ 9 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ.2560) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
มาตรฐาน/ตัวบํงชี/้ ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสูํความเป็นเลิศ
ตัวบํงชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 ภาวะผู๎นาของผู๎บริหารในการนาองค์การไปสูํ
เป้าหมาย
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 การใช๎ข๎อมูลสารสนเทศในการบริหารและการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การใช๎แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัด
การศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 การสร๎างหรือประยุกต์ใช๎นวัตกรรม เทคโนโลยี
รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 5 การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ภายในและ
ภายนอกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 6 การนาผลการดาเนินงานมาพัฒนาการบริหาร
และการจัดการศึกษา
ตัวบํงชี้ที่ 2 การพัฒนาสูํองค์การแหํงการเรียนรู๎
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 การสํงเสริมให๎เกิดการจัดการความรู๎
(Knowledge Management : KM) และการ
สร๎างชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (Professional
Learning Community :PLC)
ตัวบํงชี้ที่ 3 การกระจายอานาจและการสํงเสริมการมีสํวนรํวมในการบริหาร
และการจัดการศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การสํงเสริม สนับสนุน การมีสํวนรํวมในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว เอกชน
องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น องค์การวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 1
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ระดับคุณภาพ

คาอธิบาย
ระดับคุณภาพ

4

ดีมาก

4

ดีมาก

3

ดี

4

ดีมาก

5

ดีเยี่ยม

4

ดีมาก

4

ดีมาก

2

พอใช๎

2

พอใช๎

3

ดี

3

ดี

4

ดีมาก

มาตรฐาน/ตัวบํงชี/้ ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มปี ระสิทธิภาพ
ตัวบํงชี้ที่ 1 การบริหารงานด๎านวิชาการ
ประเด็นการพิจารณาที่ 6 พัฒนา สํงเสริม สนับสนุน กากับ ดูแล ติดตาม
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบํงชี้ที่ 2 การบริหารงานด๎านงบประมาณ
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 การวางแผนการใช๎งบประมาณอยํางเป็นระบบ
สอดคล๎องกับนโยบาย ปัญหาและความ
ต๎องการ
ตัวบํงชี้ที่ 3 การบริหารงานด๎านการบริหารงานบุคคล
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การพัฒนาสํงเสริม ยกยํองเชิดชูเกียรติครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสูํความเป็นมืออาชีพ
สอดคล๎องกับปัญหาความต๎องการจาเป็นและ
สํงเสริมความก๎าวหน๎าในวิชาชีพของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ตัวบํงชี้ที่ 4 การบริหารงานด๎านการบริหารทั่วไป
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 การพัฒนาระบบและเครือขํายข๎อมูลสารสนเทศ
ตัวบํงชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัด
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลของการบริหารและการจัดการศึกษา
ตัวบํงชี้ที่ 1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสาเร็จและ
เป็นแบบอยํางได๎
ตัวบํงชี้ที่ 2 สถานศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
2.1 ระดับปฐมวัย
2.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวบํงชี้ที่ 3 ผู๎เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณภาพ
ตามหลักสูตร

22

ระดับคุณภาพ

คาอธิบาย
ระดับคุณภาพ

4

ดีมาก

4

ดีมาก

5

ดีเยี่ยม

5

ดีเยี่ยม

3

ดี

3

ดี

3
3

ดี
ดี

2

พอใช๎

3

ดี

3

ดี

5

ดีเยี่ยม

5
5

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

3

ดี

มาตรฐาน/ตัวบํงชี/้ ประเด็นการพิจารณา
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู๎เรียน
ระดับชาติ (National Test : NT)
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
4.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
4.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
4.3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตัวบํงชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได๎รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเทําเทียมกันศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู๎
ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ผู๎เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่มีความต๎องการพิเศษ ได๎รับการดูแล
ชํวยเหลือและสํงเสริมให๎ได๎รับการศึกษาเต็ม
ตามศักยภาพ
4.1 เด็กพิการเรียนรวม
4.2 เด็กด๎อยโอกาส
4.3 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
ตัวบํงชี้ที่ 5 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ
ลูกจ๎าง ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได๎รับยกยํองเชิดชูเกียรติ
ตัวบํงชี้ที่ 6 ผู๎รับบริการและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย มีความพึงพอใจในการ
บริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให๎บริการ
สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 3
คะแนนรวมของภาพรวม (3 มาตรฐาน)
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ระดับคุณภาพ

คาอธิบาย
ระดับคุณภาพ

1

ปรับปรุง

5
5

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

5

ดีเยี่ยม

5

ดีเยี่ยม

5
5
5

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

4

ดีมาก

5

ดีเยี่ยม

4
4

ดีมาก
ดีมาก

การวิเคราะห์ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสานักงาน
เขตพืน้ ที่การศึกษา (พ.ศ.2560)
จากผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ.2560) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลการวิเคราะห์ สรุปได๎ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสูํความเป็นเลิศ
ตัวบํงชีท้ ี่ 1 การบริหารจัดการทีด่ ี ระดับคุณภาพ ดีมาก แยกตามประเด็นการพิจารณา ดังนี้
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 ภาวะผู๎นาของผู๎บริหารในการนาองค์การไปสูํเป้าหมาย คะแนน
ประเมินระดับคุณภาพ ดีมาก ต๎องปรับปรุงคุณภาพให๎ดียิ่งขึ้น มอบผู๎รับผิดชอบศึกษาข๎อมูล และทาให๎ระดับ
คุณภาพเพิ่มขึ้น
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 การใช๎ข๎อมูลสารสนเทศในการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา คะแนนประเมินระดับคุณภาพ ดี ต๎องปรับปรุงคุณภาพให๎ดี
ยิ่งขึ้น ให๎ผู๎รับผิดชอบรักษามาตรฐานไว๎มอบผู๎รับผิดชอบศึกษาข๎อมูล และทาให๎ระดับคุณภาพเพิ่มขึ้น
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การใช๎แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษา
คะแนนประเมินระดับคุณภาพ ดีมาก การดาเนินงานต๎องปรับปรุง มอบหมายให๎ผู๎รับผิดชอบตัวชี้วัดเขียน
พิจารณาวําในการจัดทาแผนนั้น ขั้นตอนไดไมํสมบูรณ์ เอกสารประกอบตรงตามที่ กรรมการต๎องการหรือไมํ
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 การสร๎างหรือประยุกต์ใช๎นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการ
บริหารและการจัดการศึกษา คะแนนประเมินระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม ขอชมเชยและมอบหมายให๎ผู๎รับผิดชอบ
คิดค๎นนวัตกรรม ใหมํ ๆ หรือเทคโนโลยีที่นามาใช๎ในการบริหารจัดการ และให๎คงมาตรฐานไว๎
ประเด็นการพิจารณาที่ 5 การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา คะแนนประเมินระดับคุณภาพ ดีมาก การดาเนินงานต๎องปรับปรุง มอบหมายให๎ผู๎รับผิดชอบ
ค๎นหาแนวทางการประชาสัมพันธ์ที่ดี หลากหลาย สื่อสารหลายชํองทาง หากต๎องการงบประมาณให๎เสนอขอ
โครงการในปีงบประมาณตํอไป
ประเด็นการพิจารณาที่ 6 การนาผลการดาเนินงานมาพัฒนาการบริหารและการจัด
การศึกษา คะแนนประเมินระดับคุณภาพ ดีมาก การดาเนินงานต๎องปรับปรุง มอบหมายให๎บุคลากรทุกกลุํม
จัดทาผลงาน เพื่อนามาใช๎ในการบริหารจัดการงานของแตํละกลุํม
ตัวบํงชีท้ ี่ 2 การพัฒนาสูํองค์การแหํงการเรียนรู๎ ระดับคุณภาพ พอใช๎ แยกตามประเด็นการ
พิจารณา ดังนี้
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 การสํงเสริมให๎เกิดการจัดการความรู๎ (Knowledge
Management : KM) และการสร๎างชุมชนการเรียนรู๎ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community
:PLC) คะแนนประเมินระดับคุณภาพ พอใช๎ การดาเนินงานต๎องปรับปรุงอยํางเรํงดํวน มอบหมายให๎
ผู๎รับผิดชอบตัวชี้วัดเขียนโครงการ/กิจกรรม เพื่อรองรับตัวชี้วัด และดาเนินการบริหารจัดการเพื่อให๎ได๎
คุณภาพยิ่งขึ้น
ตัวบํงชีท้ ี่ 3 การกระจายอานาจและการสํงเสริมการมีสํวนรํวมในการบริหาร และการจัดการศึกษา
ระดับคุณภาพ ดี แยกตามประเด็นการพิจารณา ดังนี้
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ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การสํงเสริม สนับสนุน การมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น องค์การ
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ประเด็นการพิจารณาที่ ดี การดาเนินงาน
ต๎องปรับปรุง มอบหมายให๎บุคลากรทุกกลุํมจัดทาผลงาน เพื่อนามาใช๎ในการบริหารจัดการงานของแตํละ
กลุํม การสํงเสริม สนับสนุน การมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว เอกชน
องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น องค์การวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มปี ระสิทธิภาพ
ตัวบํงชีท้ ี่ 1 การบริหารงานด๎านวิชาการ ระดับคุณภาพ ดีมาก แยกตามประเด็นการพิจารณา ดังนี้
ประเด็นการพิจารณาที่ 6 สํงเสริม สนับสนุน กากับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา คะแนนประเมินระดับคุณภาพดีมาก การดาเนินงาน
ต๎องปรับปรุงและหาวิธี แนวทางในการติดตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา มอบหมายให๎ผู๎รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดเขียนโครงการ/กิจกรรม เพื่อรองรับตัวชี้วัด
ตัวบํงชีท้ ี่ 2 การบริหารงานด๎านงบประมาณ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม แยกตามประเด็นการพิจารณา
ดังนี้
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 การวางแผนการใช๎งบประมาณอยํางเป็นระบบ สอดคล๎องกับ
นโยบาย ปัญหาและความต๎องการ คะแนนประเมินระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม ให๎ผู๎รับผิดชอบรักษามาตรฐานไว๎
ตัวบํงชีท้ ี่ 3 การบริหารงานด๎านการบริหารงานบุคคล ระดับคุณภาพ ดี แยกตามประเด็นการ
พิจารณา ดังนี้
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 การพัฒนา สํงเสริม ยกยํองเชิดชูเกียรติครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาสูํความเป็นมืออาชีพ สอดคล๎องกับปัญหาความต๎องการจาเป็น และสํงเสริมความก๎าวหน๎าในวิชาชีพ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา คะแนนประเมินระดับคุณภาพ ดี การดาเนินงานต๎องปรับปรุง
ผู๎รับผิดชอบต๎องสํงเสริมสนับสนุนให๎ครูได๎รับรางวัลย์ ทั้งการอบรมออนไลน์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎อง
นอกจากทาหนังสือแจ๎งให๎ครูเข๎าอบรมแล๎ว ยังต๎องมีการติดตามผลด๎วย และมอบหมายให๎ผู๎รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดเขียนโครงการ/กิจกรรม เพื่อรองรับตัวชี้วัด
ตัวบํงชีท้ ี่ 4 การบริหารงานด๎านการบริหารทั่วไป
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 การพัฒนาระบบและเครือขํายข๎อมูลสารสนเทศ คะแนนประเมิน
ระดับคุณภาพ ดี การดาเนินงานต๎องปรับปรุง ผู๎รับผิดชอบต๎องพัฒนาระบบและเครือขํายข๎อมูลสารสนเทศ
เพื่อให๎มีข๎อมูลครบถ๎วน ให๎ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องค๎นหาข๎อมูลเพื่อนาไปใช๎ได๎
ตัวบํงชีท้ ี่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
คะแนนประเมินระดับคุณภาพ พอใช๎ การดาเนินงานต๎องปรับปรุงอยํางเรํงดํวน มอบผู๎รับผิดชอบดาเนินการ
หาวิธีการในการนิเทศติดตามโรงเรียนให๎มีคุณภาพ เพื่อให๎การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการ
จัดการศึกษามีประสิทธิภาพและมีข๎อมูลในการรายงานผลการดาเนินการ
มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลของการบริหารและการจัดการศึกษา
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ตัวบํงชีท้ ี่ 1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสาเร็จและเป็นแบบอยํางได๎
คะแนนประเมินระดับคุณภาพ ดี การดาเนินงานต๎องปรับปรุง มอบหมายให๎ทุกลุํมดาเนินการจัดทาผลงาน
ของตนเอง รวมทั้งงานวิจัยที่สามารถนาไปใช๎ประโยชน์ได๎จริง เพื่อให๎สานักงานเขตพื้นการศึกษามีการ
บริหารจัดการที่ดี และมีประสิทธิภาพ
ตัวบํงชีท้ ี่ 2 สถานศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อ
การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม แยกตามประเด็นการพิจารณา ดังนี้
ประเด็นยํอยที่ 1 (ระดับการศึกษาปฐมวัย) คะแนนประเมินระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม ให๎
ผู๎รับผิดชอบรักษามาตรฐานไว๎
ประเด็นยํอยที่ 2 (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) คะแนนประเมินระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม ให๎
ผู๎รับผิดชอบรักษามาตรฐานไว๎
ตัวบํงชีท้ ี่ 3 ผู๎เรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณภาพตามหลักสูตร ระดับ
คุณภาพ ดี แยกตามประเด็นการพิจารณา ดังนี้
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู๎เรียนระดับชาติ
(National Test : NT) คะแนนประเมินระดับคุณภาพ ปรับปรุง คะแนนที่ได๎เป็นไปตามเกณฑ์การสอบของ
เด็กนักเรียน มอบหมายให๎ศึกษานิเทศก์ ดาเนินการ สํงเสริมการจัดการเรียนการสอนในแตํละกลุํมสาระวิชา
เพื่อให๎การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ และเขียนโครงการ/กิจกรรม เพื่อรองรับตัวชี้วัด
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม แยกตามประเด็นการพิจารณา ดังนี้
ประเด็นยํอยที่ 4.1 – ป.6 คะแนนประเมินระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม ให๎ผู๎รับผิดชอบรักษา
มาตรฐานไว๎
ประเด็นยํอยที่ 4.2 – ม.3 คะแนนประเมินระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม ให๎ผู๎รับผิดชอบรักษา
มาตรฐานไว๎
ตัวบํงชีท้ ี่ 4 ประชากรวัยเรียนได๎รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเทําเทียมกันศึกษาตํอ
ในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู๎ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม แยกตามประเด็น
การพิจารณา ดังนี้
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ผู๎เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความต๎องการพิเศษ ได๎รับการ
ดูแลชํวยเหลือและสํงเสริมให๎ได๎รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม แยกตามประเด็น
การพิจารณา ดังนี้
ประเด็นยํอยที่ 4.1 เด็กพิการเรียนรวม คะแนนประเมินระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม ให๎
ผู๎รับผิดชอบรักษามาตรฐานไว๎
ประเด็นยํอยที่ 4.2 เด็กด๎อยโอกาส คะแนนประเมินระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม ให๎ผู๎รับผิดชอบ
รักษามาตรฐานไว๎
ประเด็นยํอยที่ 4.3 เด็กที่มีความสามารถพิเศษ คะแนนประเมินระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม ให๎
ผู๎รับผิดชอบรักษามาตรฐานไว๎
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ตัวบํงชีท้ ี่ 5 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ๎าง ในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได๎รับยกยํองเชิดชูเกียรติ คะแนนประเมิน
ระดับคุณภาพดีมาก การดาเนินงานต๎องปรับปรุง ผู๎รับผิดชอบตัวชี้วัดควรหาวิธีกระตุ๎นให๎ข๎าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ๎าง ต๎องการพัฒนาตนเองโดยการสร๎างผลงานและสํงเข๎า
ประกวดเพื่อรับรางวัลย์
ตัวบํงชีท้ ี่ 6 ผู๎รับบริการและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา
รวมทั้งการให๎บริการ คะแนนประเมินระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม ให๎ผู๎รับผิดชอบรักษามาตรฐานไว๎
สรุปภาพรวมทัง้ 3 มาตรฐาน คะแนนประเมินระดับคุณภาพดีมาก การดาเนินงานต๎องปรับปรุง
มอบหมายให๎ผู๎รับผิดชอบหาวิธีการแนวทางเพื่อให๎การบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไป
ตามมาตรฐาน และนาเข๎าที่ประชุมจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อขออนุมัติเงินเพื่อจัดทาโครงการฝ
กิจกรรม
ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จากการรายงานผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบวํา การดาเนินงานไมํเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการที่วางไว๎ เนื่องจาก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได๎บรรจุโครงการไว๎ในแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2463 จานวน 46 โครงการ แตํได๎รับจัดสรรงบประมาณ จานวน 16 โครงการ
เนื่องจากงบประมาณที่ สพฐ. จัดสรรมาให๎ มีจานวนไมํเพียงพอที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะดาเนินการ
จัดทาโครงการทุกโครงการที่ได๎จัดทาไว๎ในแผนปฏิบัติการประจาปี โครงการที่ได๎รับจัดสรรเงินสํวนใหญํเป็น
โครงการที่ต๎องดาเนินการเรํงดํวน และเป็นโครงการตามภารกิจงาน สํวนโครงการตามนโยบาย สพฐ. เป็น
โครงการที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะพิจารณาเป็นลาดับท๎าย และเงินงวดสุดท๎ายที่ สพฐ.จัดสรรมาให๎
มีระยะเวลากระชั้นชิด ไมํสามารถดาเนินการได๎
การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การวิเคราะห์โครงการที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 จัดสรร
งบประมาณให๎ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 16 โครงการ เป็นโครงการที่อยูํในแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และโครงการที่อยูํนอกแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ทุกโครงการเป็นโครงการที่มีความจาเป็นต๎องดาเนินงานการตามภารกิจกลุํม ดังนี้
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
(จ๎างลูกจ๎างชั่วคราวรายเดือน จานวน 14 อัตรา) รับผิดชอบโดยกลุํมทุกกลุํม ใช๎งบประมาณทั้งสิ้น จานวน
1,474,488 บาท เป็นโครงการที่มีความจาเป็น เนื่องจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษายังขาดแคลนบุคลากร
ในการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให๎ตั้งงบประมารณไว๎ดาเนินการตํอไป
2. โครงการประชุมคณะผู๎บริหาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ผํานระบบ Video Conference
ในรายการ “พุธเช๎า ขําว สพฐ.”รับผิดชอบโดยกลุํมอานวยการ ใช๎งบประมาณทั้งสิ้น จานวน 59,100 บาท
เป็นโครงการที่ดี และมีประโยชน์ นอกจากจะรับฟังขําวสารจาก สพฐ.แล๎ว ผู๎บริหารในสานักงานเขต ใช๎เป็น
เวทีแจ๎งข๎อมูล ขําวสาร ให๎ทุกกลุํมรับทราบและหารือข๎อราชการในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให๎ตั้งงบประมาณไว๎ดาเนินการตํอไป
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3. โครงการงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ และรางวัล
ทรงคุณคํา OBEC AWARDS ปีการศึกษา 2562 รับผิดชอบโดยกลุํมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา งบประมาณที่ตั้งไว๎ในแผนปฏิบัติการประจาปี จานวน 100,000 บาท เป็นโครงการที่สนับสนุน
ให๎บุคลากรทางการศึกษาเข๎ารํวมงานศิลปหัตถกรรม และสํงตัวแทนของโรงเรียนและสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เข๎ารํวมแขํงขันเพื่อรับรางวัลทรงคุณคํา OBEC AWARDS เป็นโครงการที่มีความจาเป็นเนื่องจาก
เป็นกิจกรรมที่ สพฐ. ดาเนินการ ในปีการศึกษา พ.ศ. 2563 ได๎รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) สพฐ. งดกิจกรรม ให๎รอดูคาสั่งจาก สพฐ. กํอนดาเนินการตํอไป
4. โครงการแขํงขันกีฬานักเรียนต๎านยาเสพติด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์เขต 3 รับผิดชอบโดยกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา งบประมาณ 300,000 บาท เป็นโครงการที่มี
ความสาคัญ เป็นการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา ในปีการศึกษา พ.ศ. 2563
ได๎รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สพฐ. งดกิจกรรม ให๎รอดูคาสั่งจาก สพฐ.
กํอนดาเนินการตํอไป
5. โครงการประชุมผู๎บริหารสถานศึกษา รับผิดชอบโดยกลุํมอานวยการ งบประมาณที่ตั้ง
ไว๎ในแผนปฏิบัติการประจาปี จานวน 300,000 บาท แตํเบิกจํายงบประมาณ 308,100 บาท เกินวงเงิน
งบประมาณ จานวน 8,100 บาท เป็นโครงการที่มีความสาคัญ เพราะเป็นการประชุมข๎อราชการระหวําง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากับสถานศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให๎ตั้งงบประมาณไว๎ดาเนินการ
ตํอไป
6. โครงการประชุมทางไกลวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ รับผิดชอบโดยกลุํมสํงเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งบประมาณที่ตั้งไว๎ในแผนปฏิบัติการประจาปี จานวน
10,000 บาท แตํไมํได๎ใช๎งบประมาณ เป็นโครงการที่มีความสาคัญ เป็นการสร๎างมิติใหมํ ในการแจ๎งข๎อ
ราชการระหวํางสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยใช๎งบประมาณน๎อย ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ให๎ตั้งงบประมาณไว๎ดาเนินการตํอไป
7. โครงการการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของหนํวยตรวจสอบภายใน รับผิดชอบโดย
หนํวยตรวจสอบภายใน จัดสรรงบประมาณ จานวน 50,000 บาท เบิกจํายงบประมาณ จานวน 43,428
บาท คงเหลือจานวน 6,518 บาท กิจกรรมออกตรวจสอบข๎อมูลบัญชีรายโรงเรียน ให๎คาแนะนาในการ
จัดซื้อจัดจ๎าง การทาบัญชี เป็นกิจกรรมที่มีความสาคัญมาก โรงเรียนมีความต๎องการความรู๎จากหนํวย
ตรวจสอบภายในการจัดซื้อจัดจ๎าง เอกสารหลักฐานที่ใช๎ในการล๎างหนี้ และอื่น ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ให๎ตั้งงบประมาณไว๎ดาเนินการตํอไป
8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานของกลุํมสถานศึกษา รับผิดชอบโดย
กลุํมนโยบายและแผน จัดสรรงบประมาณ จานวน 100,000 บาท เป็นคําการสนับสนุนคําใช๎จํายในการ
ดาเนินกิจกรรมของกลุํมสถานศึกษา กลุํมสถานศึกษาละ 10,000 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให๎ตั้ง
งบประมาณไว๎ดาเนินการตํอไป
9. โครงการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน๎าที่ตาแหนํงผู๎อานวยการ
สถานศึกษา รับผิดชอบโดยกลุํมบริหารงานบุคคล งบประมาณ จานวน 50.000 บาท เป็นกิจกรรมจัดเวที
สัมมนา เชิญผู๎บริหารที่ประสบความสาเร็จในการบริหารสถานศึกษา มาให๎ความรู๎และประสบการณ์แกํ
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ผู๎อานวยการสถานศึกษากํอนเข๎ารับตาแหนํงผู๎อานวยการสถานศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให๎ตั้ง
งบประมาณไว๎ดาเนินการตํอไป
10. โครงการประเมินสัมฤทฺธิผลการปฏิบัติงานของครูผู๎ชํวย รับผิดชอบโดยกลุํมนิเทศ
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา งบประมาณ จานวน 50,000 กิจกรรมดาเนินการนิเทศติดตามครู
ผู๎ชํวย (ครูบรรจุใหมํ) ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผู๎ชํวย พร๎อมทั้งให๎คะแนะนา ในการจัดการเรียนการ
สอนและการปฏิบัติตัว การทาผลงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให๎ตั้งงบประมาณไว๎ดาเนินการตํอไป
11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษาเพื่อเสริมสร๎างคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล๎อมสูํการปฏิบัติที่ยั่งยืน รับผิดชอบโดยกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษาและกลุํม
อานวยการ งบประมาณ จานวน 100,000 บาท จัดอบรมนักเรียน รับผิดชอบโดยกลุํมสํงเสริมการจัด
การศึกษา จานวน 60,000 บาท กิจกรรมเสริมสร๎างการบริหารจัดการขยะอยํางะเป็นระบบ เพื่อเสริมสร๎าง
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม สูํการปฏิบัติที่ยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กิจกรรม 5 ส.)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 รับผิดชอบโดยกลุํมอานวยการ งบประมาณ
จานวน 40,000 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให๎ตั้งงบประมาณไว๎ดาเนินการตํอไป
12. โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการกลุํมงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา สพป.กส.3
รับผิดชอบโดยกลุํมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา งบประมาณ จานวน 100,000 บาท
เพื่อจัดทาแผนนิเทศการจัดการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให๎ตั้งงบประมาณไว๎ดาเนินการตํอไป
13. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรเพื่อเป็นแบบอยําง
ด๎านคุณธรรมและจริยธรรม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รับผิดชอบโดยกลุํมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา งบประมาณที่ตั้งไว๎ในแผนปฏิบัติการประจาปี จานวน 90,000 บาท จัดสรรงบประมาณ
จานวน 20,000 บาท กิจกรรมจัดอบธรรม ฝึกสมาธิครูและบุคลากรทางการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ให๎ตั้งงบประมาณไว๎ดาเนินการตํอไป
14. โครงการ “หนึ่งใจ..ให๎ธรรมะสัญจร”เพื่อเสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรม น๎อมนา
ศาสตร์พระราชา สูํการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตร “บทบาทเยาวชนยุคใหมํ ในศตวรรษที่ 21”The role of
new generation youth in the 21st Century. รับผิดชอบโดยกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา งบประมาณ
ที่ตั้งไว๎ในแผนปฏิบัติการประจาปี จานวน 10,000 บาท ไมํได๎ดาเนินงานโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ให๎ตั้งงบประมาณไว๎ดาเนินการตํอไป
15. โครงการห๎องเรียนพิเศษ (ห๎องเรียนฟุตบอล,ห๎องเรียนภาษาจีน) รับผิดชอบโดย
โรงเรียนบัวขาว (วันครู 2500),โรงเรียนบ๎านห๎วยผึ้ง สพป. งบนอกแผนปฏิบัติการ จัดสรรงบประมาณ
จานวน 150,000 บาท เบิกจํายงบประมาณ จานวน 50,000 บาท คงเหลือ 100,000 บาท โรงเรียนบ๎าน
ห๎วยผึ้งนาไปจัดกิจกรรมห๎องเรียนฟุตบอล เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนรักการออกกาลังกาย และสามารถเป็น
ตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให๎รอดูความเหมาะสม ในการตั้งงบประมาณ
16. โครงการ Looking Back and Moving Forward for Kalasin Primary
Educational Service Area Office 3. รับผิดชอบโดยกลุํมนโยบายและแผน ได๎รับงบประมาณ จานวน
450,000 บาท ใช๎ในการจัดกิจกรรมเหลียวหลังแลหน๎า สังเคราะห์/วิเคราะห์ข๎อมูล จากคณะกรรมการ
ซึ่งประกอบด๎วย ก.ต.ป.น. ประธานกลุํมสถานศึกษา ผู๎แทนข๎าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ให๎มี
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สํวนรวมในการวิจารณ์ โครงการที่ดาเนินการในปีงบประมาณ เพื่อนามาเป็นข๎อมูลในการวางแผนการจัดทา
แผนปฏิบัติการในปีตํอไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให๎ตั้งงบประมาณไว๎ดาเนินการตํอไป
โครงการที่อยูํทั้งในและนอกแผนปฏิบัติการประจาปี ที่ได๎รับการจัดสรรงบประมาณ ล๎วน
เป็นโครงการที่มีความจาเป็นต๎องดาเนินการ มอบให๎ผู๎รับผิดชอบโครงการนาข๎อมูลเข๎าที่ประชุมจัดทา
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเสนอของบประมาณในการดาเนินงานตามโครงการ
ตํอไป
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ภาคผนวก
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คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ที่ 232 / 2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการ Looking Back and Moving Forward
for Kalasin Primary Educational Service Area Office 3.
-------------------------------------ด้วย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 กาหนดการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการดาเนินโครงการ Looking Back and Moving Forward for Kalasin Primary Educational
Service Area Office 3. เพื่อทบทวนผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2563-2566 และ
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และหาแนวทางในการบริหาร และพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาใช้เป็นกรอบทิศทาง
ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ในสังกัดให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทางาน ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการอานวยการ มีหน้าทีใ่ ห้คาปรึกษา และอานวยความสะดวกในการดาเนินงานตามโครงการ ประกอบด้วย
1.1 นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
ประธานกรรมการ
1.2 นายสุนทรา หันชัยศรี
รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
รองประธานกรรมการ
1.3 นายปิยพงศ์ สุ่มมาตย์
รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
รองประธานกรรมการ
1.4 นายอารยันต์ แสงนิกุล
รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
รองประธานกรรมการ
1.5 นายชัยณรงค์ ฤทธิ์วงศ์
รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
รองประธานกรรมการ
1.6 นายสุปัน สุรันนา
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการ
1.7 นายอดิศักดิ์ ทวยลี
ผู้อานวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์
กรรมการ
1.8 นางมยุรี ชัยโชติ
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
1.9 นายสวาส บุญอาษา
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ
กรรมการ
1.10 นางราตรี พูลพัฒน์
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
กรรมการ
1.11 นางจันทร์ฉาย ไชยขันธ์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
กรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ

1.12 จอ.ไวกูล มะลิรส
1.13 นายศักดิ์ชัย แสนโยธา

ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

กรรมการ
กรรมการ

ปฏิบัติหน้าทีผ่ ู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

1.14 นางอาทิตยา บริพันธ์

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

กรรมการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

1.15 นายประภวิษณุ์ จิตจักร
1.16 นางลมุล เนตรคุณ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
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กรรมการเลขานุการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

1.17 นางสาวเมทิกา โคกลือชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

2. คณะกรรมการดาเนินกิจกรรม Looking Back and Moving Forward for Kalasin Primary Educational
Service Area Office 3. มีหน้าที่ดาเนินงานตามโครงการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย
2.1 นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ
ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
ประธานกรรมการ
2.2 นายสุนทรา หันชัยศรี
รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
รองประธานกรรมการ
2.3 นายปิยพงศ์ สุ่มมาตย์
รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
รองประธานกรรมการ
2.4 นายอารยันต์ แสงนิกุล
รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
รองประธานกรรมการ
2.5 นายชัยณรงค์ ฤทธิ์วงศ์
รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
รองประธานกรรมการ
2.6 น.ส.สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
กรรมการ
2.7 นายสุพรรณ์ แก้วนิสสัย
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
กรรมการ
2.8 นายพิสดาร แสนมาโนช
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
กรรมการ
2.9 นายประสาน จันทร์สว่าง
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
กรรมการ
2.10 นายสมัคร เยาวกรณ์
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
กรรมการ
2.11 นายพรชัย เทศารินทร์
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
กรรมการ
2.12 นายสุพัฒน์ วรชัย
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
กรรมการ
2.13 นายประดาบชัย ตุระซอง
ประธานกลุ่มสถานศึกษาที่ 1
กรรมการ
2.14 นายพูลผล เหล่านายอ
ประธานกลุ่มสถานศึกษาที่ 2
กรรมการ
2.15 นายเทวินทร์ ฉายะโคตร
ประธานกลุ่มสถานศึกษาที่ 3
กรรมการ
2.16 นายอุ่นใจ จิตจักร์
ประธานกลุ่มสถานศึกษาที่ 4
กรรมการ
2.17 นายสุพรรณ์ แก้วนิสสัย
ประธานกลุ่มสถานศึกษาที่ 5
กรรมการ
2.18 นายสมเกียรติ ฉายเสมแสง
ประธานกลุ่มสถานศึกษาที่ 6
กรรมการ
2.19 นายบุญโฮม ชัยช่วย
ประธานกลุ่มสถานศึกษาที่ 7
กรรมการ
2.20 นายบุญสืบ ประจาตน
ประธานกลุ่มสถานศึกษาที่ 8
กรรมการ
2.21 นายกรชกร ชวติ
ประธานกลุ่มสถานศึกษาที่ 9
กรรมการ
2.22 นายเจนณรงค์ เวียงวะลัย
ประธานกลุ่มสถานศึกษาที่ 10
กรรมการ
ผู๎แทนผู๎บริหารสถานศึกษา
2.23 นางเพ็ญศิริ แสนศิลป์
กรรมการ
ผู๎แทนผู๎บริหารสถานศึกษา
2.24 น.ส.มงกุฏ ประครองสุข
กรรมการ
ผู๎แทนผู๎บริหารสถานศึกษา
2.25 นายสมรศักดิ์ วัณโนนาม
กรรมการ
ผู๎แทนผู๎บริหารสถานศึกษา
2.26 นายจิตติศักดิ์ รองจัตุ
กรรมการ
ผู๎แทนผู๎บริหารสถานศึกษา
2.27 นายนิรันดร สาจันทร์
กรรมการ
ผู๎แทนผู๎บริหารสถานศึกษา
2.28 นายวัฒนะ บุตรสุวรรณ์
กรรมการ
ผู๎แทนผู๎บริหารสถานศึกษา
2.29 นายสุวรรณ ตินะโส
กรรมการ
ผู๎แทนผู๎บริหารสถานศึกษา
2.30 นายเฉลียว โชติประเสริฐ
กรรมการ
ผู๎แทนข๎าราชการครู
2.31 นางกนกพรรณ พลตื้อ
กรรมการ
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2.32
2.33
2.34
2.35
2.36
2.37
2.38
2.39

นางเนตรนภา รองจัตุ
นายธานินทร์ เนตรคุณ
นายสุปัน สุรันนา
นายอดิศักดิ์ ทวยลี
นางมยุรี ไชยโชติ
นายสวาส บุญอาษา
นางราตรี พูลพัฒน์
นางจันทร์ฉาย ไชยขันธ์

ผู๎แทนข๎าราชการครู
ผู้แทนข้าราชการครู
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ปฏิบัติหน้าทีผ่ ู้อานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ

2.40 จอ.ไวกูล มะลิรส
2.41 นายศักดิ์ชัย แสนโยธา

ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

กรรมการ
กรรมการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

2.42 นางอาทิตยา บริพันธ์

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

กรรมการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

2.43
2.44
2.45
2.46
2.47
2.48
2.49
2.50
2.51
2.52
2.53
2.54
2.55
2.56
2.57
2.58
2.59
2.60
2.61
2.62
2.63

นายเสกสรรค์ มีสารพันธ์
นายเจษฎา คะโยธา
นางศศิกานต์ เจริญดี
นางสมจิตร พิมพ์รส
น.ส.จิณัฐตา วรรณเกษม
นายจุมพล วงศ์ษร
นางเยาวลักษณ์ ศิริรักษ์
นางเครือวัลย์ ชิณโสม
น.ส.วรรณเพ็ญ พุฒิพรพงศ์
นางรัชนี สุขสวัสดิ์
นายตะวัน ชาญวิยะปรีดา
นางสุชัญญา เยื้องกลาง
น.ส.วิชชุดา ตรีเนตร
น.ส.ชญาภรณ์ บาลศรี
นางราตรี เอราวัณ
น.ส.เพ็ญประภา ภูธาตุเพชร

นางเพ็ญศรี สังข์เผือก
น.ส.ดวงเนตร สันวิลาศ
น.ส.นิชามญจ์ ปัทมารัง
นางประไพภัทร บุญเรือง

ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2.64
2.65
2.66
2.67
2.68
2.69
2.70
2.71
2.72
2.73
2.74
2.75
2.76
2.77
2.78
2.79
2.80

นางนันทพร ครุฑโต
นายสุรินทร์ หนองช้าง
นางสุวรรณภา เนตรคุณ
น.ส.จริยา จารัตน์
น.ส.ธิดารัตน์ พันธุ์ศิริ
นางธนัชพร หนองช้าง
น.ส.ศศิวิมล ทุมวัน
นางยุภาพร ชมภูเพชร
น.ส.ลาใย ลาโรจน์
นายประหยัด วรพล
น.ส.ภัทรนรินทร์ ทิพย์ศิริ
น.ส.ลลิตา ใจศิริ
นายสุเมธ ปาละวงษ์
น.ส.ปรียานันท์ โสภา
นางหฤทัย แก่นสาโรง
นางสาวกิตติยา ศรีวรขันธุ์
นายประภวิษณุ์ จิตจักร

2.81
2.82
2.83
2.84
2.85
2.86
2.87
2.88
2.89
2.90
2.91
2.92
2.93
2.94
2.95
2.96
2.97

นางลมุล เนตรคุณ
น.ส.เมทิกา โคกลือชา
นายธีรพล เวฬุวนารักษ์
นางวชิราพร พิมพ์เภา
นายณัฐพล ทวยลี
นายขจรพงศ์ นามสง่า
น.ส.กนกวรรณ วรพล
นายพทสิน ยี่วาศรี
นางณัตติยา ทวยลี
นางวรางคณา บุษมงคล
นายอรรคพล เนตรคุณ
นางสาววรรณพร ปัสสะ
นายฉันทพัฒน์ อุดรพิมพ์
นายวชิรวิทย์ จิตจักร
นายนรากร บุญเกิด
น.ส.อัญชิกาญน์ ใจศิริ
น.ส.ปัญญพัฒน์ ดลเพ็ญ

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
กรรมการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
กรรมการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
กรรมการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
กรรมการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
กรรมการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
กรรมการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
กรรมการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กรรมการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
กรรมการ
นักวิชาการพัสดุชานาญการพิเศษ
กรรมการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
กรรมการ
เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน
กรรมการ
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
กรรมการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
กรรมการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กรรมการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ กรรมการ/เลขานุการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวินัเกคราะห์
วิเคราะห์
นโยบายและแผนช
นโยบายและแผน
านาญการ
กรรมการ/ผู้ช่วกรรมการ/ผู
ยเลขานุการ้ช่วยเลขานุการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
พนักงานพิมพ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
พนักงานพิมพ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
นักจิตวิทยา
ผู้ช่วยเลขานุการ
พนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่ ict
ผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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2.98 น.ส.มนทิรา โกพลรัตน์
2.99 น.ส.ปรียกาญจน์ บุญตะหล้า
2.100 น.ส.เบญจมาศ นุ่มด้วง
2.101 น.ส.อัจฉรา ศรีเรือง

เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

3. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรายงานตัว มีหน้าที่ จัดทาเอกสารประกอบการประชุม และรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วม
ประชุมตามกาหนด ประกอบด้วย
3.1 นายประภวิษณุ์ จิตจักร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
3.2 นางเพ็ญศรี สังข์เผือก
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
รองประธานกรรมการ
3.3 น.ส.เมทิกา โคกลือชา
นักวินัเกคราะห์
วิเคราะห์
นโยบายและแผนช
นโยบายและแผน
านาญการ
กรรมการ/ผู้ช่วกรรมการ
ยเลขานุการ
3.4 นายธีรพล เวฬุวนารักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติงาน
กรรมการ
3.5 นางวชิราพร พิมพ์เภา
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
กรรมการ/เลขานุการ
3.6 นางวรางคณา บุษมงคล
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
3.7 นางสาววรรณพร ปัสสะ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
3.8 นายฉันทพัฒน์ อุดรพิมพ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
3.9 นายวชิรวิทย์ จิตจักร
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
3.10 นายอาทิตย์ อรรถวิลัย
พนักงานขับรถ
ผู้ช่วยเลขานุการ
3.11 นางดอกไม้ เภาโพธิ์
แม่บ้าน
ผู้ช่วยเลขานุการ
3.12 นางสาวจารุวรรณ นุ่นภักดี
แม่บ้าน
ผู้ช่วยเลขานุการ
3.13 นายประกอบใจ เพาะนาไร่
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ผู้ช่วยเลขานุการ
3.14 นายผดุงศักดิ์ เงียบสดับ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ผู้ช่วยเลขานุการ
4. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน มีหน้าที่เบิกจ่ายเงิน ควบคุมดูแล จัดทาเอกสารที่เกี่ยวกับการเบิกจ่าย ให้ถูกต้อง
ตามระเบียบ ประกอบด้วย
4.1 นายปิยพงศ์ สุ่มมาตย์
รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
ประธานกรรมการ
4.2 นายอดิศักดิ์ ทวยลี
ผู้อานวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์
รองประธานกรรมการ
4.3 นายประหยัด วรพล
นักวิชาการพัสดุชานาญการพิเศษ
กรรมการ
4.4 น.ส.ลาใย ลาโรจน์
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
กรรมการ
4.5 น.ส.ภัทรนรินทร์ ทิพย์ศิริ
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
6.6 นายประภวิษณุ์ จิตจักร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
6.7 นางลมุล เนตรคุณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
6.8 น.ส.ลลิตา ใจศิริ
เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน
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5. คณะกรรมการติดตามผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม Looking Back and Moving
Forward for Kalasin Primary Educational Service Area Office 3. มีหน้าที่กากับ ติดตาม
โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ รายงานผู้บังคับบัญชา ประกอบด้วย
5.1 นายปิยพงศ์ สุ่มมาตย์
รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
ประธานกรรมการ
5.2 นางราตรี พูลพัฒน์
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
รองประธานกรรมการ
5.3 จอ.ไวกูล มะลิรส
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
5.4 นายอดิศักดิ์ ทวยลี
ผู้อานวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์
กรรมการ
5.5 นางมยุรี ดลเพ็ญ
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
5.6 นายสุปัน สุรันนา
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ
กรรมการ
5.7 นางจันทร์ฉาย ไชยขันธ์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
กรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ

5.8 นายเสกสรรค์ มีสารพันธ์
5.9 นางนันทพร ครุฑโต
5.10 นายธีรพล เวฬุวนารักษ์
5.11 นายประภวิษณุ์ จิตจักร
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17

นางลมุล เนตรคุณ
น.ส.เมทิกา โคกลือชา
นางวชิราพร พิมพ์เภา
นายณัฐพล ทวยลี
นายนรากร บุญเกิด
นางณัตติยา ทวยลี

ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
พนักงานพิมพ์
เจ้าหน้าที่ ict
เจ้าหน้าที่ธุรการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่ดาเนินการโครงการ/กิจกรรม Looking Back and
Moving Forward for Kalasin Primary Educational Service Area Office 3. ให้บรรลุวัตถุประสงค์
เป้าหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563
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คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ที่ 251 / 2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการ Looking Back and Moving Forward
for Kalasin Primary Educational Service Area Office 3. เพิ่มเติม
-------------------------------------ตามคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ที่ 232/2563 ลงวันที่
21 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการ Looking Back and Moving
Forward
for Kalasin Primary Educational Service Area Office 3. เพื่อทบทวนผลการดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2563-2566 และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และหา
แนวทางในการบริหาร และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใช้เป็นกรอบทิศทางในการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ในสังกัดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
แต่เนื่องจากคณะกรรมการและคณะทางานบางท่านไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการและคณะทางาน เพิ่มเติม เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึง
แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทางาน เพิ่มเติมดังนี้
ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการดาเนินกิจกรรม Looking Back and Moving Forward for Kalasin Primary Educational
Service Area Office 3. มีหน้าที่ดาเนินงานตามโครงการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย
ผู๎แทนผู๎บริหารสถานศึกษา
1.1 นายประยูร ศรีสมชัย
กรรมการ
ผู๎แทนผู๎บริหารสถานศึกษา
1.2 นายเดชา ศรีรักษา
กรรมการ
ผู๎แทนผู๎บริหารสถานศึกษา
1.3 นายอภิรัฐ ศรีจาพลัง
กรรมการ
ผู๎แทนผู๎บริหารสถานศึกษา
1.4 นายสุชาติ เทียมทัน
กรรมการ
ผู๎แทนผู๎บริหารสถานศึกษา
1.5 นายสิทธิพร ไกยเดช
กรรมการ
ผู๎แทนผู๎บริหารสถานศึกษา
1.6 นางอลิสรา ผุดผ่อง
กรรมการ
1.7 สิบโท เกรียงไกร เพียรสร้างสรร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
กรรมการ
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ให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่ดาเนินการโครงการ/กิจกรรม Looking Back and
Moving Forward for Kalasin Primary Educational Service Area Office 3. ให้บรรลุวัตถุประสงค์
เป้าหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563
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คณะผูจ้ ัดทา
ที่ปรึกษา

 นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ
 นายสุนทรา หันชัยศรี
 นายปิยพงศ์ สุํมมาตย์
 นายอารยันต์ แสงนิกุล
 นายชัยณรงค์ ฤทธิ์วงศ์

ผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

คณะผูจ้ ัดทา

 นายปิยพงศ์ สุํมมาตย์








นายสุปัน สุรันนา
นายอดิศักดิ์ ทวยลี
นางมยุรี ไชยโชติ
จอ.ไวกูล มะลิรส
นางราตรี พูลพัฒน์
นายเจษฎา คะโยธา
นางจันทร์ฉาย ไชยขันธ์

 นายศักดิ์ชัย แสนโยธา
 นางอาทิตยา บริพันธ์
 นายประภวิษณุ์ จิตจักร
 นางลมุล เนตรคุณ
 นางสาวเมทิกา โคกลือชา

รองผู๎อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ผู๎อานวยการกลุํมพัฒนาครูและบุคลากรฯ
ผู๎อานวยการกลุํมการเงินและสินทรัพย์
ผู๎อานวยการหนํวยตรวจสอบภายใน
ผู๎อานวยการกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา
ผู๎อานวยการกลุํมอานวยการ
ผู๎อานวยการกลุํมนิเทศติดตามฯ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อานวยการกลุํมพัฒนาบุคลากร
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อานวยการกลุํมสํงเสริมการศึกษาทางไกลฯ
ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อานวยการกลุํมกฎหมายและคดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อานวยการกลุํมนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
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สรุปเล่มรายงาน
 นางลมุล เนตรคุณ
 นางสาวเมทิกา โคกลือชา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
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