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  รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 จัดท าขึ้นเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ และนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการในกาขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ สู่ความส าเร็จ ตามเป้าหมาย ภารกิจ 
และบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้อย่างมีมาตรฐาน โดยมีรูปแบบ กระบวนการ และยึดหลักการ        
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหาร            
จัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชนได้รับทราบ 
  ขอขอบคุณทุกหน่วยงาน สถานศึกษา และบุคลากรทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริม 
สนับสนุน และขับเคลื่อนการด าเนินงานตามภารกิจ จนประสบผลส าเร็จเป็นอย่างดียิ่งในการบริหาร             
จัดการศึกษา จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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ส่วนที่ 1 
โครงสร้างการบริหาร 

 
ข้อมูลทั่วไป 
 อ ำนำจหน้ำที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์  เขต 3 เป็นองค์กรทำงกำรศึกษำที่ตั้งขึ้น        
ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2553 มำตรำ 33                   
วรรคสอง “ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร โดยค ำแนะน ำของสภำกำรศึกษำ มีอ ำนำจประกำศใน                
รำชกิจจำนุเบกษำ ก ำหนดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน แบ่งเป็นเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำและเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ” และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง       
กำรแบ่งส่วนรำชกำรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ พ.ศ. 2560 ข้อ 6  ให้แบ่งส่วนรำชกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ดังนี้ 

1. กลุ่มอ ำนวยกำร 
2. กลุ่มนโยบำยและแผน 
3. กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
4. กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
5. กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
6. กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
7. กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
8. กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
9. หน่วยตรวจสอบภำยใน 

และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ให้เพ่ิม (10) กลุ่มกฎหมำยและคดี  
 มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
 1. จัดท ำ นโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้สอดคล้องกับ
นโยบำยมำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
 2. วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และหน่วยงำนในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และแจ้งจัดสรรงบประมำณท่ีได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้งก ำกับตรวจสอบ ติดตำมกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 

3. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 4. ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนและในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 5. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้องมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
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 6. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนกำรจัด และ
พัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 7. จัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 8. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำของเอกชน องค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันอ่ืน         
ที่จัดกำรศึกษำรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 9. ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

10. ประสำน ส่งเสริม กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำน         
ด้ำนกำรศึกษำ  

11. ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 12. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 

  ในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3           
กำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรมีประสิทธิภำพ ประกอบด้วย คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดนครสวรรค์ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รองผู้อ ำนวยกำร ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม ประธำนศูนย์คุณภำพกำรศึกษำ
อ ำเภอ ประธำนศูนย์คุณภำพกำรศึกษำกลุ่มโรงเรียน และคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผล                   
และนิเทศกำรศึกษำ ที่มีบทบำทหน้ำที่ส่งเสริมสอดคล้องกันในแต่ละด้ำนของกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือให้
กำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีควำมเป็นองค์รวม และเกิดกำรมีส่วนร่วมกับทุกกลุ่มงำน                
ที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน               
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ คือ “ผู้เชื่อมโยง” ระหว่ำงคณะกรรมกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบประเมินผล               
และนิเทศกำรศึกษำ ในฐำนะที่ท ำหน้ำที่เป็นประธำนกรรมกำร  ดังนั้น  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ  จึงเป็นผู้ประสำนกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ  โดยค ำนึงถึงข้อคิด ควำมเห็น และมติของ
คณะกรรมกำรเพ่ือก ำหนดเป็นแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ประสำนสอดคล้องกัน ให้สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำง      
มีประสิทธิภำพและร้อยรัดกันอย่ำงเป็นองค์รวม 
เขตบริกำรกำรศึกษำ 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3 ประกอบด้วยสถำนศึกษำ             
ที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่บริกำร จ ำนวน 5 อ ำเภอ ได้แก่ อ ำเภอตำกฟ้ำ อ ำเภอตำคลี อ ำเภอหนองบัว อ ำเภอ                   
ท่ำตะโก และอ ำเภอไพศำลี ที่ตั้งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ตั้งอยู่ หมู่ 3  ต ำบลโคกเดื่อ  
อ ำเภอไพศำลี  จังหวัดนครสวรรค์ 60220 โทร 0-5625-9608 และโทรสำร 0-5625-9282  มีนักเรียนในสังกัด 
21,202 คน ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ รวมทั้งสิ้น 1,870 คน  เว๊บไซต์  www.nsw3.go.th 
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ภาพแสดงอาณาเขต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาเชิงปริมาณ 
 ข้อมูลพ้ืนฐำนทำงกำรศึกษำเชิงปริมำณ ปีกำรศึกษำ 2564 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3 มีดังนี้ 
ตารางท่ี 1 จ านวนนักเรียน ห้องเรียน จ าแนกตามระดับที่เปิดสอน (ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564) 

ที ่ ชั้น 
จ านวนนักเรียน 

จ ำนวนห้อง 
ชาย หญิง รวม 

1 อนุบำล 1 160 109 269 34 
2 อนุบำล 2 974 817 1791 181 
3 อนุบำล 3 998 906 1904 186 
 รวมก่อนประถม 2,132 1,832 3,964 401 

4 ประถมศึกษำปีท่ี 1 1151 993 2,144 200 
5 ประถมศึกษำปีท่ี 2 1212 1,101 2,313 200 
6 ประถมศึกษำปีท่ี 3 1,311 1,179 2,490 197 
7 ประถมศึกษำปีท่ี 4 1,324 1,227 2,551 204 
8 ประถมศึกษำปีท่ี 5 1,240 1,144 2,384 202 
9 ประถมศึกษำปีท่ี 6 1,233 1,157 2,390 201 
 รวมประถมศกึษา 7,471 6,801 14,272 1,204 

10 มัธยมศึกษำปีท่ี 1 399 283 682 41 
11 มัธยมศึกษำปีท่ี 2 388 289 677 41 
12 มัธยมศึกษำปีท่ี 3 380 264 644 41 

 รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 1,167 836 2,003 123 
13 มัธยมศึกษำปีท่ี 4 - - - - 
14 มัธยมศึกษำปีท่ี 5 - - - - 
15 มัธยมศึกษำปีท่ี 6 - - - - 
 รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย - - - - 

รวมท้ังสิ้น 10,770 9,469 20,239 1,728 
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ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2564) 

ที ่ ประเภทต าแหน่ง จ านวน 
1 ข้ำรำชกำรคร ู 1,199 
2 พนักงำนรำชกำร 44 
3 ลูกจ้ำงประจ ำ (นักกำรภำรโรง) 37 
4 ครูขำดแคลนข้ันวิกฤต 44 
5 ธุรกำรโรงเรียน 186 
6 นักกำรภำรโรง (ลูกจ้ำงช่ัวครำว) 97 
7 พี่เลี้ยงเด็กพิกำร 43 
8 ครูวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร ์ 11 
9 ครูผู้ทรงคณุค่ำ 6 
 รวม 1,667  

 

ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม
มาตรา 38 ค. (2)  
        ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3  จ ำแนกตำมกลุ่ม ประเภทต ำแหน่ง 
และระดับต ำแหน่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยำยน 2564) 

ที่ กลุ่ม 

จ าแนกตามประเภท/ระดับต าแหน่ง 

รวมทั้งสิ้น 
ประเภทวิชาการ ประเภททั่วไป 

ปฏิบัติกำร ช านาญการ 
ช านาญการ

พิเศษ 
ปฏิบัติงาน ช านาญงาน 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 กลุ่มอ ำนวยกำร - 1 1 - - - - 1 1 - - - - - - - 2 2 

2 กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและ
สินทรัพย์ 

-   - 1 1 - 2 2 - - - - - - - 3 3 

3 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล - - - 3 1 4 - - - - 1 1 - - - 3 2 5 

4 กลุ่มนโยบำยและแผน - 1 1 - - - - 2 2 - - - - - -  3 3 

5 กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 1 - 1 - - - - 2 2 - - - - - - 1 2 3 

6 กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกร - - - - - - - 1 1 - - - - - - - 1 1 

7 กลุ่มกฎหมำยและคดี - - - - 1 1 - - - - - - - - - - 1 1 

8 กลุ่มนิเทศ ติดตำม และ
ประเมนิผลกำรจดักำรศึกษำ 

- 
- - 1 3 4 - 5 5 - - - - - - 1 8 9 

9 กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - 1 1 
10 หน่วยตรวจสอบภำยใน - - - - - - - 1 1 - - - - - - - 1 1 

รวมทั้งสิ้น 1 2 3 4 6 10 1 14 15 - 1 1 - - - 9 24 33 
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ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาเชิงคุณภาพ 
 ข้อมูลพ้ืนฐำนทำงกำรศึกษำเชิงคุณภำพ ปีกำรศึกษำ 2564 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3 มีดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา  
         2561-2563 รายสาระวิชา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
 

ที ่ วิชา 
คะแนนเฉลี่ย ผลต่าง ปีการศึกษา 

2563-2562 ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

1 ด้ำนคณิตศำสตร์ 33.20 39.37 37.75 - 1.62 

2 ด้ำนภำษำไทย 49.29 43.26 46.11 2.85 

 รวมเฉลี่ย 41.25 41.32 41.93 0.61 

ที่มำ: ข้อมูลรำยงำนผลกำรทดสอบกำรศึกษำระดับขั้นพ้ืนฐำน ปีกำรศึกษำ 2563 

จำกตำรำงที่ 4 ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำปีกำรศึกษำ 2563  พบว่ำ ในภำพรวม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 41.93  เพ่ิมขึ้นจำกปีกำรศึกษำ 
2562 เท่ำกับ 0.61 

เมื่อพิจำรณำในด้ำนควำมสำมำรถ พบว่ำควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 
46.11 เพ่ิมขึ้น จำกปีกำรศึกษำ 2562  เท่ำกับ 2.85 และควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์นั้นมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ 37.75  ลดลงจำกปีกำรศึกษำ 2562 เท่ำกับ -1.62 
 

ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา  
 2561-2563 รายสาระวิชา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 

ที ่ วิชา 
คะแนนเฉลี่ย ผลต่าง ปีการศึกษา 

2563-2562 ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

1 ภำษำไทย 52.86 46.90 54.02 7.12 

2 ภำษำอังกฤษ 32.93 29.51 38.59 9.08 

3 คณิตศำสตร์ 32.61 29.54 27.41 -2.13 

4 วิทยำศำสตร์ 37.04 32.31 36.63 4.32 

 ที่มำ: ข้อมูลรำยงำนผลกำรทดสอบกำรศึกษำระดับขั้นพ้ืนฐำน ปีกำรศึกษำ 2563 
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กราฟแสดงเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 - 2563 

 

ตารางท่ี 6 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา  
 2561-2563 รายสาระวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

ที ่ วิชา 
คะแนนเฉลี่ย ผลต่าง ปีการศึกษา 

2563-2562 ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

1 ภำษำไทย 49.52 51.07 49.51 -1.56 

2 ภำษำอังกฤษ 25.56 28.42 28.82 0.40 

3 คณิตศำสตร์ 25.07 21.65 19.31 -2.34 

4 วิทยำศำสตร์ 32.95 28.69 27.83 -0.86 

   ที่มำ: ข้อมูลรำยงำนผลกำรทดสอบกำรศึกษำระดับขั้นพ้ืนฐำน ปีกำรศึกษำ 2563 

 

 

 

 

 

กราฟแสดงเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยสอบ O-NET ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 - 2563 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

วิสัยทัศน์  (VISION) 
 “ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3 เป็นหน่วยงำนที่ทันสมัย ได้มำตรฐำน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พัฒนำบนพื้นฐำนของควำมเป็นไทย” 

พันธกิจ  (MISSION) 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ ให้แก่ประชำกรวัยเรียนทุกคน บนวิถีควำมเป็นไทย ให้ได้รับ 

กำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง และมีคุณภำพ 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภำพ คุณธรรม จริยธรรม และทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
3. พัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำจัดกำรศึกษำให้เป็นครูยุคใหม่ ได้มำตรฐำนสำกล 
4. กำรบริหำรจัดกำรศึกษำเพ่ือคุณภำพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี มี

คุณภำพตำมมำตรฐำนบนพ้ืนฐำนวิถีใหม่  

ค่านิยม  (VALUE) 
“ยิ้มไหว้  บริกำรดี  มีน้ ำใจ”  

เป้าประสงค์  (GOALS) 
1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำและระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทุกคน มีพัฒนำกำรเต็มตำม
ศักยภำพ และมีคุณภำพ 
2. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพและเสมอภำค 
3. ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีสมรรถนะตรงตำมสำยงำน และมีวัฒนธรรมกำรท ำงำนที่
มุ่งเนน้ผลสัมฤทธิ์ 
4. สถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ฯ มีประสิทธิภำพ เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ และเป็นกลไก
ขับเคลื่อนกำรศึกษำ ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่มำตรฐำนสำกล 

กลยุทธ์  (STRATEGY) 
1. พัฒนำคุณภำพผู้เรียนทุกระดับอย่ำงมีคุณภำพ และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
2. เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
3. พัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
4. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ เน้นกำรมีส่วนร่วมและบูรณำกำร 

จุดเน้น  (FOCUS) 
1. อ่ำนออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
2. ด้ำนควำมปลอดภัย 
3. ภำษำอังกฤษพ้ืนฐำนเพ่ือกำรสื่อสำร 
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4. ยกระดับคุณภำพผู้เรียน (NT/O-NET) 
5. คิดเป็น 
6. เป็นคนดี 

7. ระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

8. หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม 

9. กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก 

นโยบาย  (POLICY) 

1. หน่วยงำนและสถำนศึกษำมีควำมปลอดภัย  

2. เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงเท่ำเทียม  

3. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ  

4. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้เหมำะสมกับบริบทพ้ืนที่ ด้วยนวัตกรรมอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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ส่วนที่ 3 
ผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3  ก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ และก ำหนดตัวชี้วัด/เป้ำหมำยกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ซึ่งได้ด ำเนินกำร
ขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ จึงสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด ดังนี้ 
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ส่วนที่ 4 
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3 สรุปผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำม

แผนกำรใช้จ่ำยเงินประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

ไตรมำสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2563 - 31 ธันวำคม 2563 

ไตรมำสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2564 -31 มีนำคม 2554 

ไตรมำสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน 2564 -  30 มิถุนำยน 2564 

ไตรมำสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2554 - 30 กันยำยน 2564 

 

งบประมาณรวมทุกงบที่ได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ที ่ รายการ 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

ตามแผน ปี 2564 
เบิกจ่าย คงเหลือ 

คิดเป็น 

ร้อยละ 

1 งบบุคลำกร 11,135,200 11,036,368.79 98,831.04 99.11 

2 งบด ำเนินงำน 65,030,431 65,030,430.57 0.43 99.99 

3 
งบเงิน

อุดหนุน 
95,148,368 95,148,368 0 

100 

4 งบลงทุน 38,851,600 38,832,396.78 19,203.22 99.95 

5 งบรำยจ่ำยอื่น 4,431,950 4,430,263.12 1,686.88 99.96 

รวม 214,597,549 214,477,827.26 119,721.57 99.94 
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ซึ่งกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

นครสวรรค์ เขต 3 โดยกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ ได้จัดท ำข้อมูลกำรเบิกจ่ำยตำมระบบ GFMIS เพ่ือ

ใช้ในกำรก ำกับติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ทั้งนี้ กลุ่มนโยบำยและแผน เมื่อได้รับแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณ 

จะแจ้งบัญชีจัดสรรให้กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ กลุ่มงำนที่ได้รับจัดสรรงบประมำณ และโรงเรียน

ในสังกัดทรำบ เพ่ือด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง และด ำเนินกำรตรวจเช็คกำรเบิกจ่ำยเป็นระยะ ๆ โดยปกติจะ

ตรวจเช็คเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือยืนยันยอดกำรเบิกจ่ำย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ 

เขต 3 สำมำรถเบิกจ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ได้ทั้งสิ้น 214,477,827.26 บำท คิดเป็น

ร้อยละ 99.94  รำยละเอียดตำมแบบรำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ตำมตำรำง ข้ำงต้น 
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ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3 มีภำรกิจหลักในกำรพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ  และกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนที่สูงขึ้น โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มีผลกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

ผลการด าเนินงานตามนโยบาย 

 
  โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน รู้จักใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ ในกำรฝึกซ้อมและเล่นกีฬำ ไม่พ่ึงพำสิ่งเสพยำเสพติด 

2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะด้ำนกีฬำ มีสุขภำพกำย สุขภำพจิตที่สมบูรณ์แข็งแรง 

3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม ควำมมีระเบียบวินัย มีน้ ำใจเป็นนักกีฬำรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 

รู้จักเคำรพกฎกติกำ น ำไปสู่ควำมสำมัคคีปรองดองในหมู่คณะ 

ผลการด าเนินการ 
 เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19)  จึงจ ำเป็นต้องงด
เว้นกำรจัดกิจกรรมที่มีกำรรวมตัวของคนหมู่มำก เป็นกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรด้ำนสำธำรณสุขที่ภำครัฐก ำหนด 
 
 
  โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ผู้บริหำร ครูผู้สอนและบุคลำกรทำงกำรศึกษำร่วมรับผิดชอบด ำเนินกำรยกระดับคุณภำพ
กำรเรียนกำรสอนภำษำไทย  
 2. เพ่ือให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ในโรงเรียนมีควำมรู้  มีควำมเข้ำใจ และสำมำรถเชื่อมโยง
กำรจัดกำรเรียนรู้ในกำรด ำเนินงำนยกระดับคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย  
 3. เพ่ือให้นักเรียนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ที่ก ำหนดในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย 
 ผลการด าเนินการ 
 1. สพป.นว.3 จัดกิจกรรมกำรคัดเลือกคลิปกำรอ่ำนอยำงสร้ำงสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 
1- ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ที่เน้นให้นักเรียนและครูออกแบบน ำเสนอผลกำรเรียนรู้ในขณะอยู่ที่บ้ำนผ่ำนกำรใช้
ทักษะกำรสื่อสำร ผลงำนที่นักเรียนต้องบูรณำกำรกำรฟัง ดู พูด อ่ำนและเขียนเป็นสื่อเผยแพร่ได้ในระบบ
ออนไลน์  

นโยบายที่ 1   ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
 

นโยบายที่ 2   ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ  
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 2. ประชำสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ให้ครูผู้สอนภำษำไทยเข้ำร่วมพัฒนำทักษะและควำมสำมำรถในกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน โดยหน่วยงำนต่ำงๆ จัดขึ้นผ่ำนระบบออนไลน์  
 3. จัดสรรหนังสือ สื่อกำรเรียนรู้ให้โรงเรียนสนับสนุนครูผู้สอนภำษำไทยน ำไปใช้ประโยชน์พัฒนำกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
 

  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและการเตรียม
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือจัดท ำสื่อนวัตกรรมและกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งระบบสู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
และกำรเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑  
 2. เพ่ือศึกษำผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ทั้งระบบสู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนและกำรเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑  
 3. เพ่ือศึกษำควำมพึงพอใจของโครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ทั้งระบบสู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนและกำรเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑ 
 ผลการด าเนินการ 
 มีกำรกำรประชุมเพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ (PLC) ระหว่ำงผู้บริหำร ครูวิชำกำร และเจ้ำหน้ำที่ ใน
กำรด ำเนินงำนกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรียนและกำรเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21  ของ
สถำนศึกษำที่ร่วมโครงกำร จ ำนวน 11 โรงเรียน น ำร่อง ในสังกัด ส ำนักงำนเขำกำรศึกษำประถมศึกษำ
นครสวรรค์ เขต 3 โดยจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำผู้เรียนตำมทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตำมบริบท          
โดยคัดเลือกห้องเรียนต้นแบบในกำรด ำเนินงำน 1 วิชำ เพ่ือสร้ำงนวัตกรรมสื่อ ในห้องเรียนและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ในรูปแบบกำรประชุมและเผยแพร่ทำงเว็บไซต ์

  โครงการกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้ NITES 2021 SAWAN3 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษำ สภำพปัจจุบัน ปัญหำ กำรด ำเนินงำนยกระดับคุณภำพทำงกำรศึกษำ ของสถำนศึกษำ ใน

สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3  

 2. เพ่ือสร้ำงกรอบกำรด ำเนินงำน ก ำหนดทิศทำง และวำงแผนกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ ของ

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3 เชิงบูรณำกำร   

 3. เพ่ือให้สถำนศึกษำทุกระดับในสังกัดน ำกรอบกำรด ำเนินงำน ทิศทำง และแผนกำรขับเคลื่อนคุณภำพ

กำรศึกษำ NITES 2021 SAWAN3 ไปใช้ภำยใต้เอกภำพเชิงนโยบำย หลำกหลำยกำรปฏิบัติ  
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 ผลการด าเนินการ 
 1. สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3 มีกำรด ำเนินงำน
พัฒนำกำรจัด กำรศึกษำโดยใช้ NITES 2021 SAWAN3 เชิงระบบมุ่งผลสัมฤทธิ์อย่ำงมีคุณภำพ 
 2. สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3 มีทิศทำง 
แผนงำน และกรอบด ำเนินงำนขับเคลื่อนยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ ตำมนโยบำยและจุดเน้น อย่ำงเป็นระบบ 
 3. สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3 มีคุณภำพ
กำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 

 
   การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานศูนย์คุณภาพการศึกษา 
ผู้อ านวยการและบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต 3 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือชี้แจงนโยบำยและแนวทำงกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 2. เพ่ือชี้แจงและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 3. เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหำแนวทำงแก้ไขร่วมกัน 
 ผลการด าเนินการ 
 1. ผู้บริหำรกำรศึกษำ เจ้ำหน้ำที่  และบุคลำกรที่เกี่ยวข้องของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ                   
มีกำรพัฒนำสมรรถนะกำรท ำงำนสู่ควำมเป็นเลิศ 
 2. ผู้บริหำรกำรศึกษำ เจ้ำหน้ำที่ และบุคลำกร มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำนมำกขึ้น  
 

  ฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเพื่อเป็นครูมืออาชีพในสังกัด  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 

 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรปัจจุบัน 
2. เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีควำมรอบรู้หลักสูตรใหม่ และกำรเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ 
3. เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีศักยภำพพร้อมที่จะเป็นผู้น ำในกำรขับเคลื่อนกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ 
4. เพ่ือให้ครูผู้ช่วยสร้ำงเครือข่ำยในกำรท ำงำนร่วมกันและเกิดควำมรัก ควำมสำมัคคีในหมู่คณะ 

         ผลการด าเนินการ 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย ได้รับกำรฝึกอบรมสู่กำรเป็นครูมืออำชีพ 

สำมำรถเพ่ิมพูนควำมรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่ 
ระเบียบ กฎหมำย ทักษะกำรปฏิบัติงำน ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ คุณลักษณะของครูที่ดี ส่งผลให้นักเรียน
ประสบผลส ำเร็จในกำรเรียน 

 

นโยบายที่ 3   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ประเทศ  
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 โครงการออกประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาและคัดเลือกข้าราชการครูสายผู้สอนให้เป็น 
     “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 ประจ าปี พ.ศ. 2565 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้ำงแรงจูงใจให้ครูมีขวัญและก ำลังใจในกำรพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพ 
2. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงำนดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ 
3. เพ่ือเผยแพร่ผลงำน ควำมดี เชิดชูเกียรติ “ครูดีในดวงใจ” ต่อสำธำรณชน 
4. เพ่ือเป็นแบบอย่ำงที่ดีของครูและเด็กให้ท ำควำมดี 

 ผลการด าเนินการ 
 1. ครูมีขวัญและก ำลังใจที่จะพัฒนำตนเอง และพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
 2. เป็นกำรขยำยเมล็ดพันธุ์แห่งควำมดีให้เพ่ิมขึ้นแก่โรงเรียน ชุมชน และสังคม เพ่ือเป็นแบบอย่ำง    
ของสังคมในกำรสร้ำงควำมดี 
 3. นักเรียนบรรลุมำตรฐำนกำรเรียนรู้ของหลักสูตรกำรศึกษำอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ 
 
 ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารโรงเรียนดีเด่น/ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาดีเด่น                
ประจ าปี พ.ศ.2564 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกด้ำนให้มีควำมรักควำมศรัทธำ
และควำมเชื่อถือในวิชำชีพครู 
 2. เพ่ือสร้ำงขวัญและก ำลังใจแก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้พัฒนำตนเองและคุณภำพ
กำรสอนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
 3. เพ่ือส่งเสริมข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ และสร้ำงผลงำน
ดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ให้ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ 
             ผลการด าเนินการ 

1. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ผลงำนดีเด่นเป็นที่
ประจักษ์ให้ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติได้รับขวัญและก ำลังใจในกำรท ำงำน 

2. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด ที่ได้รบสรรหำและคัดเลือก  ได้รับกำรยกย่องเชิด
ชูเกียรติ  เผยแพร่ผลงำน  ควำมดีต่อสำธำรณชน และได้รักษำธรรมเนียมประเพณีอันดีงำมให้สืบต่อไป 

 

 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณิตศาสตร์ของสถานศึกษา
(การคิดเลขเป็น) 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูผู้สอนคณิตศำสตร์สู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียน โดยเทคนิคกำรคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต) 
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 2. เพ่ือส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงครูผู้สอนคณิตศำสตร์เกี่ยวกับกำรพัฒนำควำมสำมำรถ
ทำงคณิตศำสตร์ที่สอดคล้องกับควำมแตกต่ำงของนักเรียน 
        ผลการด าเนินการ 
 ไม่ได้ด ำเนินกำรเนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส COVID-19 

 
 
 
 
  โครงการนิเทศ 100% 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือนิเทศ ติดตำมและรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัดตำมนโยบำย เป้ำหมำย 
มำตรฐำน ตัวชี้วัดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  รวมทั้งจุดเน้นกำรพัฒนำของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3 และควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ 

2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำใช้ระบบกำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำยกระดับคุณภำพกำรจัด

กำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพโดยกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  

ผลการด าเนินการ 
 1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3  โดยกลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ จัดกิจกรรมกำรนิเทศเชิงพ้ืนที่กำรนิเทศโดยใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นฐำนในกำร
ด ำเนินงำนเตรียมควำมพร้อมเปิดเรียน ภำคเรียนที่ 1 (ปีกำรศึกษำ 2564) ในรูปแบบกำรนิเทศ ติดตำมผ่ำน
ระบบออนไลน์ เครือข่ำย และช่องทำงสื่อสำรเพ่ือควำมปลอดภัยของผู้นิเทศและผู้รับกำรนิเทศ  
 2.  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3  โดยกลุ่มนิเทศ ติดตำมและ

ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ จัดกิจกรรมกำรนิเทศเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำใช้หลักสูตรแกนกลำง

กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ก ำหนดควำมชัดเจนเกี่ยวกับสมรรถนะหลักท่ีคำดหวังในแต่ละระดับกำรศึกษำของผู้เรียน 

กำรก ำหนดโครงสร้ำงเวลำเรียนพื้นฐำน เวลำเรียนเพิ่มเติม และรูปแบบกำรตัดสินผลกำรเรียนรำยวิชำของกลุ่ม

สำระกำรเรียนรู้ อย่ำงเป็นระบบ  

  ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิต 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนำครูให้สำมำรถจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนให้แก่นักเรียนในทุกระดับชั้น  และน ำ
เทคนิควิธีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเติมเต็มศักยภำพของครูผู้รับผิดชอบ 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนำห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส ำคัญในกำรแสวงหำควำมรู้ของ
นักเรียน 

นโยบายที่ 4   ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน                                        

  และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
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         ผลการด าเนินการ 
 ไม่ได้ด ำเนินกำรเนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส COVID-19 และจะด ำเนินกำร
ขับเคลื่อนเมื่อสถำนศึกษำ สำมำรถเปิดกำรเรียนกำรสอนได้เป็นปกติ ต่อไป 

 

 
  ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช              
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  สร้างจิตส านึก     
ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสนองพระรำชด ำริโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  ฯ  (อพ.สธ.)  
 2. เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
 3. เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกให้กับนักเรียนในด้ำนเห็นควำมส ำคัญของพันธุกรรมพืชพร้อมทั้งได้ร่วมคิด  
ร่วมปฏิบัติจริง 
          ผลการด าเนินการ 

มีกำรประชุมชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินงำนฐำนทรัพยำกรท้องถิ่นและงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 
เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ และควำมส ำคัญในกำรด ำเนินกำรจัดท ำฐำนทรัพยำกรท้องถิ่นและสวน
พฤกษศำสตร์โรงเรียน ได้ทรำบถึงประวัติควำมเป็นมำ วัตถุประสงค์ และข้ันตอนกำรด ำเนินงำน บทบำทหน้ำที่
ของสถำนศึกษำและเครือข่ำยในกำรท ำงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน  ให้โรงเรียนที่สมัครเข้ำร่วมโครงกำรได้
ใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน และซักซ้อมควำมเข้ำใจในวิธีกำร
สมัครเข้ำรับกำรประเมิน เพ่ือขอรับป้ำยพระรำชทำน อพ.สธ. โดยมีโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขำกำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3 เข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวนทั้งสิ้น 67 โครงกำร และจะด ำเนินกำรขยำย
สถำนศึกษำและเครือข่ำยในกำรท ำงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียนต่อไป 
 

  โครงการสร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นแหล่งสร้ำงจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดแก่เยำวชน เห็นควำมส ำคัญของกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
 2. เพ่ือประโยชน์ในกำรศึกษำค้นคว้ำและกำรเรียนกำรสอนวิชำต่ำง ๆ โดยมุ่งให้นักเรียนสร้ำงองค์
ควำมรู้ได้ด้วยตนเอง และ เก่ง ดี มีควำมสุข มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชที่มีอยู่ในโรงเรียน ที่เป็นแหล่งศึกษำ
และอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น และพืชหำยำก เพ่ือพ้ืนที่สีเขียวในโรงเรียนให้มำกขึ้น 
 3. เพ่ือให้นักเรียนและบุคลำกรในโรงเรียนร่วมมือร่วมปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดประโยชน์ถึงท้องถิ่น 
 4. เพ่ือให้บุคลำกรในโรงเรียนมีควำมรู้ สำมำรถจัดกิจกรรมงำนอนำมัยในโรงเรียนได้ตำมเกณฑ์
โรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ 

นโยบายที่ 5   ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

17



 

          ผลการด าเนินการ 
1. หน่วยงำนและโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน กำรสร้ำงจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม                       

มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน ำแนวคิดตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
2. โรงเรียนมีหลักสูตรกระบวนกำรเรียนรู้กำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3.  หน่วยงำนและโรงเรียน มี เครือข่ ำยควำมร่วมมือกับภำคส่วนต่ำง ๆ ในกำรอนุรักษ์

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงน้อย 1 เครือข่ำยข้ึนไป 
 
 

  ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและจัดแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2564 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3 ใช้เป็นกรอบและแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของเขตพ้ืนที่ นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร 
และนโยบำยรัฐบำล 
 2. เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับควำมสอดคล้องเชื่อมโยงของแผนระดับที่ 1 แผนระดับที่ 2 และแผน

ระดับท่ี 3  และนโยบำยรัฐบำลที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรศึกษำ  ตำมหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) 

  3. เพ่ือทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 

2564 ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1 แผนระดับที่ 2 และแผนระดับที่  3  นโยบำยรัฐบำลที่เกี่ยวข้อง

ด้ำนกำรศึกษำ และนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนตลอดจนนโยบำยที่เกี่ยวข้องทุก

ระดับ ตำมหลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)   

 ผลการด าเนินการ 
จัดประชุมพิจำรณำกำรจัดท ำค ำขอตั้งงบประมำณ งบด ำเนินงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของ

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3 ผู้เข้ำร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำฯ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำฯ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม ศึกษำนิเทศก์ 
ประธำนศูนย์คุณภำพกำรศึกษำอ ำเภอ ประธำนศูนย์คุณภำพกำรศึกษำกลุ่มโรงเรียน และเจ้ำหน้ำที่กลุ่ม
นโยบำยและแผน เพ่ือทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1 แผนระดับที่ 2 และแผนระดับที่ 3  นโยบำยรัฐบำลที่
เกี่ยวข้องด้ำนกำรศึกษำ และนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนตลอดจนนโยบำยที่
เกี่ยวข้องทุกระดับ  โดยพิจำรณำจัดท ำค ำขอจัดตั้งงบประมำณ งบด ำเนินงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ส ำหรับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยเสนอขอตั้งงบประมำณ 6 ล้ำน บำท จ ำนวนทั้งสิ้น 21 โครงกำร โดย
แบ่งกำรด ำเนินกำรดังนี้ 

นโยบายที่ 6   ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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1. งบด ำเนินงำนส ำหรับบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3 คือ 
        1.1 ค่ำตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค  จ ำนวน 2,544,000 บำท 
        1.2 ค่ำจ้ำงอัตรำจ้ำงเจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูลของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ                     
นครสรรค์ เขต 3 จ ำนวน 1,656,000 บำท 

2. งบด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ตำมนโยบำย/ยุทธศำสตร์
กระทรวงศึกษำธิกำร 6 ยุทธศำสตร์ จ ำนวน  1,800,000 บำท 

 โครงการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้ง/จัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้กำรบริหำรงบประมำณเป็นไปตำมกรอบแนวทำงกำรใช้และตรงตำมปฏิทินที่ก ำหนด 
 2. เพ่ือให้หน่วยงำน และสถำนศึกษำในสังกัด ที่มีควำมจ ำเป็น ขำดแคลน ได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณเป็นไปตำมควำมต้องกำร 
 ผลการด าเนินการ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3 ได้มีกำรประชุมพิจำรณำจัดสรรงบ
ประมำณในส่วนที่เกี่ยวข้อง และได้จัดท ำค ำขอตั้งงบประมำณไปยังหน่วยเหนือ มีกำรบริหำรจัดกำร
งบประมำณได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตรงตำมวัตถุประสงค์ ตำมมำตรฐำนส ำนักงำน และด้ำนงบประมำณตำม
ปฏิทินที่ สพฐ. ก ำหนด 

 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนำบุคลำกรของโรงเรียนให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศได้อย่ำง
ถูกต้องครบถ้วนและมีประสิทธิภำพ 
 2. เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3 มีข้อมูลสำรสนเทศใช้ในกำร
บริหำรจัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 3. เพ่ือรำยงำนข้อมูลสำรสนเทศให้กับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และหน่วยงำน
อ่ืนได้อย่ำงถูกต้องครบถ้วนและทันตำมก ำหนดเวลำ 
          ผลการด าเนินการ 
          1. บุคลำกรในสังกัดสำมำรถใช้โปรแกรมกำรจัดเก็บข้อมูลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
          2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3 มีข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือใช้ในกำร
บริหำรจัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ ไดรับควำมรู้ ค ำแนะน ำในกำร
ครองตนครองคน ครองงำน 
 2. เพ่ือกระตุ้นให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ ยึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่ำงในกำร
ปฏิบัติงำนด้วยควำมมำนะ อุตสำหะ 
 ผลการด าเนินการ 
 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ ที่ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพทุกคนมีควำม
ภำคภูมิใจเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลทั่วไป  

  โครงการตรวจสอบด าเนินงาน “โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน” 

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณของสถำนศึกษำให้ถูกต้องเป็นไปตำม
ระเบียบกฎหมำย ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติของทำงรำชกำร 
 2. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติที่รับมอบหมำยรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
กำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน เจ้ำหน้ำที่พัสดุ ในสถำนศึกษำได้มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินงำน กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย คุ้มค่ำ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 3. เพ่ือให้สถำนศึกษำมีระบบสอบทำนกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณตำมระเบียบ หลักเกณฑ์ของ    
ทำงรำชกำร 
 4. เพ่ือป้องปรำมและป้องกันควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดข้ึนในกำรทุจริตกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ 
 ผลการด าเนินการ 
 1. โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับกำรอบรมพัฒนำตำมโครงกำรพัฒนำและสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
รวมถึงกำรจัดหำวัสดุ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรเบิกจ่ำยเงินได้อย่ำงถูกต้องตำมระเบียบ และแนวทำงปฏิบัติของ
ทำงรำชกำร 
 2. บุคลำกร สพป.นครสวรรค์ เขต 3 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงแนวทำงกำรปฏิบัติในกำรด ำเนินกำร
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  สำมำรถให้
ค ำปรึกษำ แนะน ำกับโรงเรียนในสังกัดได้ 
 3. โรงเรียนในสังกัด มีควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณเพ่ือโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน และมี
ประสิทธิภำพต่อกำรจัดกำรศึกษำ คุ้มค่ำ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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   โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญ 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกในกำรเทิดทูนสถำบันชำติ ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์ 
 2. เพ่ือสืบสำนประเพณีและวัฒนธรรมประจ ำชำติและท้องถิ่น 
 3. เพ่ือตอบสนองนโยบำยและเจตนำรมณ์ของรัฐบำลในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งในสถำบันหลักของชำติ 
 ผลการด าเนินการ 
 บุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3 ทุกคนเข้ำร่วมพิธี/กิจกรรม                 
เกิดควำมรักและเชิดชูในสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ ภำคภูมิใจในควำมเป็นคนไทย และรักษำไว้                 
ซึ่งขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และประเพณีไทย ตลอดจนเกิดควำมสำมัคคีในหมู่คณะ 

  โครงการประชาสัมพันธ์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือประชำสัมพันธ์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3  
 2. เพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์และควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครสวรรค์ เขต 3 กับสถำนศึกษำในสังกัดและหน่วยงำนภำยนอก 
 ผลการด าเนินการ 
                1. บุคลำกรในสังกัด หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและประชำชนทั่วไป ได้รับทรำบข้อมูลข่ำวสำร                    
ควำมเคลื่อนไหวทำงกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบ ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุกำรณ์ 
 2.  เครือข่ำยประชำสัมพันธ์ ได้รับข้อมูลข่ำวสำรที่ถูกต้องตรงกัน และสร้ำงควำมเข้มแข็ง                   
และประสำนสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

  โครงการพัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรบริหำรสถำนศึกษำ โดยคณะกรรมกำร 
ก.ต.ป.น. และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
 2. เพ่ือให้มีแผนพัฒนำงำนวิชำกำรทั้งระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เครือข่ำยสถำนศึกษำ                
และสถำนศึกษำ ที่สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงำนและสถำนศึกษำ และสถำนศึกษำสำมำรถน ำสู่กำรปฏิบัติ
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
 3. เพ่ือจัดท ำรำยงำนผลพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำในภำพรวมของส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและสำธำรณชน 
 ผลการด าเนินการ 
             1.  สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบ และมีเอกสำรหลักฐำนในกำรพัฒนำ
งำนให้มีประสิทธิภำพอย่ำงครบถ้วน 
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             2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3 มีข้อมูลสำรสนเทศของสถำนศึกษำ
ในสังกัด เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
             3.  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีผลกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
สูงขึ้น และเป็นที่ยอมรับต่อสำธำรณชน 

  โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 วัตถุประสงค์ 
 1.   เพ่ือส่งเสริมระบบประกันคุณภำพคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ      
 2.   เพ่ือนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ตำม
กฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2561     
 3.  รวบรวมสถำนศึกษำท่ีมีนวัตกรรมระบบประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็ง    
ผลการด าเนินการ 
         1. โรงเรียนในสังกัดได้รับกำรส่งเสริมกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ตำมกฎกระทรวงกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2563    
 2.โรงเรียนในสังกัดได้รับกำรนิเทศติดตำม ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนระบบประกัน คุณภำพภำยในตำม
กฎกระทรวงฯ  มีระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำที่เข้มแข็ง ส่งผลต่อคุณภำพผู้เรียน  คุณภำพกำร
เรียนกำรสอน และกำรบริหำรจัดกำร และพร้อมรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

  โครงการการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและท้องถิ่น 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือกำรขับเคลื่อนสถำนศึกษำทุกสถำนศึกษำจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ชำติไทยและ 
ท้องถิ่น  ตำมแนวทำงกำรกิจกรรมกระบวนกำรทำงประวัติศำสตร์ ได้อย่ำงเกิดประสิทธำภำพเชิงวิชำกำรสูงสุด 
 2.  เพ่ือส่งเสริมพัฒนำสื่อ  แหล่งเรียนรู้ด้ำนประวัติศำสตร์และท้องถิ่น    
 ผลการด าเนินการ 
        1. มีกำรแจ้งประชำสัมพันธ์กำรอบรมผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์  กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้
ประวัติศำสตร์ชำติไทย   
        2. มีกำรพัฒนำกำรใช้สื่อเทคโนโลยีภำพเสมือนจริง (AR)  ในกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์รักชำติ  ศำสตร์  
กษัตริย์  ส ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ของสถำนศึกษำ 
        3. มีส่งเสริมกำรใช้สื่อประเภทหนังสือประกอบกำรเรียนรู้  จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ              
ขั้นพ้ืนฐำน  
       4. มีกำรจัดนิเทศ เรื่องกำรจัดกจิกรรมกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบออนไลน ์
            5. มีกำรส ำรวจควำมคดิเห็นผ่ำนระบบ Google Form กำรใชส้ื่อประกอบกำรจัดกำรเรียนรู้ประวัติศำสตรช์ำติไทย 
        6. สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร และประชำสัมพันธ์เผยแพร่ 
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  โครงการเสริมสร้างการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการ
จัดการเรียนรู ้
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส ำรวจ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรใช้สื่อ นวัตกรรมในกำรจัดกำรเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning) ของครูวิทยำกำรค ำนวณ และครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  
 2. เพ่ือนิเทศ ก ำกับ ติดตำมกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยปรับบทบำทจำก       
“ครูสอน” เป็น“โค้ช” ของครูผู้สอนวิทยำกำรค ำนวณและครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์   
 3. เพ่ือศึกษำวิจัยกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยปรับบทบำทจำก “ครูสอน”เป็น
“โค้ช” โดยใช้กระบวนกำรนิเทศก ำกับ ติดตำมของครูผู้สอนวิทยำกำรค ำนวณ และครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์  
 ผลการด าเนินการ 
 1.ครูผู้สอนได้รับกำรพัฒนำกำรเขียนแผนและปรับแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ในสถำนกำรณ์โรคติดเชื้่อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 เพ่ือให้สำมำรถน ำไปปรับใช้ให้เข้ำกับสถำนกำรณ์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยเปลี่ยน
บทบำทจำกครูมำเป็นโค้ช  เป็นจ ำนวน 66 คนในโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลทั้ง 44 แห่ง ได้รับกำรพัฒนำ
โดยกำรอบรมให้ควำมรู้กำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ ผ่ำนระบบออนไลน์ จ ำนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 
100  และศึกษำนิเทศก์ได้เข้ำร่วมอบรม จ ำนวน 7 คน จำกทั้งสิ้น 9 คน คิดเป็นร้อยละ 77.78  
 2. ศึกษำนิเทศก์มีคู่มือเพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรนิเทศ ติดตำมกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ 
เพ่ือติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิทยำกำรค ำนวณของครูผู้ผ่ำนกำรอบรมจ ำนวน 60 เล่ม 

  โครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรับการประเมิน PISA 2022 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเตรียมควำมพร้อมโรงเรียน ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษำตอนต้นกลุ่มสำระวิชำภำษำไทย 
คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ในกำรพัฒนำผู้เรียนเพ่ือรับกำรประเมินระดับนำนำชำติ ( PISA) 
 2. เพ่ือส่งเสริมครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษำตอนต้นสำระวิชำภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ใน
กำรพัฒนำผู้เรียนเพ่ือรับกำรประเมินระดับนำนำชำติ ( PISA) 
 ผลการด าเนินการ 
 1. มีกำรจัดประชุมชี้แจงเตรียมควำมพร้อมในกำรประเมินระดับนำนำชำติ ( PISA) ให้กับโรงเรียน
ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ จ ำนวน ๔๑ โรงเรียน ในกำรใช้ระบบ PISA-Style และ PISA-Online 
 2. โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ จ ำนวน ๔๑ โรงเรียน ได้รับกำรเตรียมควำมพร้อมและส่งเสริม
ครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษำตอนต้นในกำรจัดกิจกรรมกำรสร้ำงควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ PISA และ
กำรสร้ำงควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญของผลกำรสอบ PISA   
 3. ครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษำตอนต้นกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์  
มีควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ PASA และมีควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญของผลกำรสอบ PISA 
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  โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 3  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือพัฒนำปัจจัยพ้ืนฐำนของนักเรียนตำมลักษณะของกำรจัดกำรศึกษำแบบเรียนรวม 
 2.  เพ่ือให้บุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ครู และพ่ีเลี้ยงนักเรียนพิกำรเรียนรวม    มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ และมีทักษะในกำรคัดกรองและดูแลช่วยเหลือนักเรียนพิกำรเรียนรวม 
 3.  เพ่ือให้บุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ ครู พี่เลี้ยงเด็กพิกำรมีเจตคติท่ีดีต่อคนพิกำร และมีควำมสุขกับ
กำรจัดกำรศึกษำให้กับนักเรียนพิกำรเรียนรวม 
 4. เพ่ือมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
 ผลการด าเนินการ 
        1) ผู้เข้ำรับกำรอบรมโครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเรียนรวม  มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในกำร
คัดกรองนักเรียนพิกำร 9 ประเภท และสำมำรถจัดท ำแผน IIP/IEP เพ่ือขอสนับสนุนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก สื่อ 
และควำมช่วยเหลืออ่ืนในทำงกำรศึกษำ จำกศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดนครสวรรค์ ได้ รวมทั้งสำมำรถ
กรอกข้อมูลในระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม (set) ได้ 
 2) นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 

(COVID-19) ได้รับกำรช่วยเหลือ จ ำนวน 22 รำย 

  โครงการระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในสถานศึกษา 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน 
ระบบคุ้มครองนักเรียนและกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคม ให้ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ 
 2. เพ่ือประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมระบบกำรดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน เป็นที่ประจักษ์  
 ผลการด าเนินการ 
 มีกำรจัดประชุมพัฒนำควำมรู้ ควำมเข้ำใจโรงเรียนต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเข้มแข็งใน

สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3  โดยโรงเรียนในสังกัดเข้ำร่วมกำรประชุม

พัฒนำควำมรู้ ควำมเข้ำใจโรงเรียนต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเข้มแข็ง ประจ ำปี 2564 ผ่ำนทำงระบบ

ออนไลน์ ผู้ที่เข้ำรับกำรอบรมได้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องกฎหมำยเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือ และกำร

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตลอดจนสำมำรถสร้ำงเว็บไซต์เพ่ือเผยแพร่งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ 
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ส่วนที่ 5 
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3 มีกำรด ำเนินงำนที่เป็นไปตำมนโยบำย 
ยุทธศำสตร์และจุดเน้นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ซึ่งมีจุดเน้น 3 ด้ำน คือ จุดเน้นด้ำนผู้เรียน  จุดเน้นด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และจุดเน้นด้ำนกำร 
บริหำรจัดกำร  มีปัญหำและอุปสรรคบำงประกำร จึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ ดังนี้ 
1. จุดเน้นด้านผู้เรียน  
    ปัญหาอุปสรรค 
 1. นักเรียนยังขำดทักษะในกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ 
 2. นักเรียนขำดควำมกระตือรือร้น ขำดแรงบันดำลใจในกำรก ำหนดเป้ำหมำยในอนำคต 
 3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน O-NET, NT ลดลง 
 4. ผู้ปกครองมีฐำนะยำกจน ต้องกำรใช้แรงงำนเพ่ือหำรำยได้ช่วยเหลือครอบครัว และหรือย้ำยติดตำม 
ผู้ปกครอง แล้วไม่ได้เข้ำเรียนหรือมีกำรออกกลำงคัน 
 5. ผู้ปกครองส่วนหนึ่งยังไม่เห็นควำมส ำคัญและไม่ให้ควำมร่วมมือในกำรส่งบุตรหลำนเข้ำเรียนใน 
สถำนศึกษำจนจบหลักสูตร 
 6. รูปแบบกำรจัดกำรศึกษำในปัจจุบันไม่เอ้ือต่อกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับเด็กด้อยโอกำสและเด็กพิกำร 
เทำ่ที่ควร 
    ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีกำรพัฒนำทักษะทำงด้ำนภำษำอังกฤษอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้สำมำรถน ำมำใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันได้ 
 2. ควรส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนำทักษะตำมควำมถนัดและควำมสำมำรถพิเศษให้กับนักเรียน 
เพ่ือให้สำมำรถน ำมำต่อยอดในอนำคต 
 3. ควรมีกำรรณรงค์และประชำสัมพันธ์อย่ำงจริงจังและต่อเนื่องทุกระดับ 
 4. ควรมีกำรส ำรวจข้อมูลเด็กทุกประเภทให้ชัดเจน และมีกำรติดตำมเด็กในวัยกำรศึกษำภำคบังคับ 
ให้เข้ำเรียนจนจบหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 5. จัดรูปแบบและกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสมส ำหรับเด็กด้อยโอกำสและเด็กพิกำร และ 
สนับสนุนให้มีกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย ทดลองในรูปแบบที่เหมำะสม 
2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    ปัญหาอุปสรรค 
 1. บุคลำกรไม่เพียงพอและไม่ตรงตรำสำขำวิชำเอก 
 2. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำขำดกำรส่งเสริมสนับสนุนในกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ 
อย่ำงต่อเนื่องด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย 
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 3. ครูผู้สอนได้รับมอบหมำยภำรกิจอ่ืนมำกเกินไปท ำให้มีเวลำสอนนักเรียนไม่เต็มที่ 
 4. สถำนศึกษำ ครูผู้สอน ไม่น ำหลักสูตรสถำนศึกษำไปสู่กำรเรียนกำรสอนอย่ำงจริงจัง ทั้งนี้ เนื่องจำก 
กำรไม่ให้ควำมส ำคัญ กำรไม่เข้ำใจเรื่องหลักสูตรและจุดเน้นของหลักสูตรรวมถึงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียน 
กำรสอนไม่สอดคล้องกับมำตรฐำนหลักสูตร 
 5. ครูผู้สอนใช้สื่อกำรเรียนกำรสอนน้อย และสื่อไม่มีประสิทธิภำพเท่ำท่ีควร ทั้งนี้ เนื่องจำกกำรขำด 
ทักษะในกำรใช้สื่อ โดยเฉพำะสื่อด้ำนเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ ครูผู้สอนบำงส่วนไม่ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ 
และทักษะพื้นฐำนในกำรใช้เทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน นอกจำกนี้กำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณยังไม่ 
เพียงพอ เป็นต้น 
 6. ผู้บริหำรขำดกำรนิเทศภำยในอย่ำงต่อเนื่อง ผู้บริหำรมีภำระงำนมำก และให้ควำมส ำคัญด้ำน
วิชำกำรน้อย 
      ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรจัดครูให้ตรงตำมสำขำวิชำเอก 
 2. ควรจัดอบรมพัฒนำให้ควำมรู้ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
โดยเน้นกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ 
 3. พัฒนำครูให้มีควำมรู้และทักษะพ้ืนฐำนกำรใช้คอมพิวเตอร์ กำรผลิตกำรใช้สื่อเทคโนโลยีและ 
กำรจัดท ำแผนพัฒนำตนเอง ID PLAN 
 4. ส่งเสริมและพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำและสำระตำมควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
 5. ให้สถำนศึกษำจัดกระบวนกำรเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ (Active Learning) 
 6. สนับสนุนงบประมำณด้ำนกำรพัฒนำงำนวิชำกำร ด้ำนสื่อกำรเรียนกำรสอนและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
ให้เพียงพอ 
 7. นิเทศ ก ำกับ ติดตำม ประเมินผล อย่ำงต่อเนื่องให้เป็นรูปธรรม 
3. จุดเน้นด้านการบริหาร 
    ปัญหาอุปสรรค 
 1. กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ท ำให้บำงโครงกำร/กิจกรรมไม่
สำมำรถด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรที่วำงไว้ และบำงกิจกรรมต้องปรับเปลี่ยนกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปใน
รูปแบบออนไลน์ 
 2. บุคลำกรในสถำนศึกษำ ขำดควำมรู้ ควำมช ำนำญ ด้ำนกำรเงินและกำรบริหำรงบประมำณ 
 3. สถำนศึกษำบำงแห่งยังขำดควำมตระหนักในกำรวำงแผนเพ่ือพัฒนำและน ำแผนไปใช้ในกำรควบคุม 
ก ำกับ ติดตำม และน ำแผนไปใช้ปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง 
 4. บุคลำกรส ำนักงำนบำงส่วนยังขำดควำมตระหนักในกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำร 
 5. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำขำดกำรพัฒนำตนเอง รู้ไม่เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงโลกยุคใหม่ 
 6. สถำนศึกษำขำดกำรส่งเสริม และสนับสนุนกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ในกำรบริหำรจัดกำรโลกยุคใหม่ 
ในศตวรรษท่ี 21 และไทยแลนด์ 4.0 
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     ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรจัดอบรมบุคลำกรในสถำนศึกษำให้มีควำมรู้ ควำมช ำนำญด้ำนกำรเงิน กำรบริหำรงบประมำณ 
 2. สร้ำงควำมตระหนัก ให้ควำมส ำคัญในกำรใช้แผนเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ มีกำร 
สื่อสำรสร้ำงควำมเข้ำใจให้ทั่วถึงท้ังองค์กร 
 3. ส่งเสริมทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ 
 4. ส่งเสริมบุคลำกรให้เข้ำรับกำรอบรม พัฒนำ ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
 5. กำรจัดหำเครื่องมือกำรปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพ เพียงพอ และทันสมัย รวมถึงจัดหำวัสดุ
อุปกรณ์ในกำรปฏิบัติงำนที่จ ำเป็นและเพียงพอ 
 6. สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรด้ำนกำรบริหำร 
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ส่วนที่ 6 
ทิศทางการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จำกกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3 ได้ท ำกำรขับเคลื่อนกำรทำงำนโดยมีโครงกำร กิจกรรมที่หลำกหลำย 
เพ่ือพัฒนำกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3 สำหรับปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2565 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3 จัดท ำวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยม
เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น และนโยบำย เพ่ือให้สอดคล้องรองรับนโยบำยตำมยุทธศำสตร์ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

วิสัยทัศน์ (VISION) 

 “ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3 เป็นหน่วยงำนที่ทันสมัย ได้มำตรฐำน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พัฒนำบนพื้นฐำนของควำมเป็นไทย” 

พันธกิจ (MISSION) 

 1. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมปลอดภัยและพัฒนำคุณภำพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ยึดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่อมล้ ำของนักเรียนอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม 
   3. พัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ มีทักษะอำชีพ มีสมรรถนะตำมหลักสูตรและมี
ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 
   4. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำบนพื้นฐำนพหุวัฒนธรรม เพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำนบันหลัก
ของชำติ และกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นมุข 
  5. พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นมืออำชีพ             
   ๖. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำให้เป็น
องค์กรที่มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี (Good Governance) และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำโดยกำรใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดีจิทัล (Digital Technology)เพ่ือพัฒนำมุ่งสู่องค์กรที่มีคุณภำพ  
 
ค่านิยม (VALUE) 

   “ยิ้มไหว้ บริกำรดี มีน้ ำใจ”   

เป้าประสงค์ (GOALS) 

1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำและระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทุกคน มีพัฒนำกำรเต็มตำม 
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       ศักยภำพ และมีคุณภำพ 

2. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพและเสมอภำค 

3. ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีสมรรถนะตรงตำมสำยงำน และมีวัฒนธรรมกำรท ำงำนที่มุ่งเน้น 

       ผลสัมฤทธิ์ 

4.  สถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ฯ มีประสิทธิภำพ เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ และเป็นกลไก
ขับเคลื่อน 

กำรศึกษำ ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่มำตรฐำนสำกล  

กลยุทธ์ (STRATEGY) 

 1. พัฒนำคุณภำพผู้เรียนทุกระดับอย่ำงมีคุณภำพ และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 

 2. เพ่ิมโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 

 3. พัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 4. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ เน้นกำรมีส่วนร่วมและบูรณำกำร 

จุดเน้น (FOCUS) 

 1. ด้ำนควำมปลอดภัย 

 2. อ่ำนออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 

 3. คดิเป็น 

 4. ภำษำอังกฤษพ้ืนฐำนเพื่อกำรสื่อสำร 

 5. ยกระดับคุณภำพผู้เรียน (NT/O-NET) 

 6. ระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  

 7. หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม 

 8. กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กของกลุ่มโรงเรียน 

นโยบาย (POLICY) 

 1. พัฒนำระบบและกลไกดูแลควำมปลอดภัยให้กับครู ผู้เรียน บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และ

สถำนศึกษำจำกภัยพิบัติ และภัยคุกคำมทุกรูปแบบ 

        2. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรมีสุขภำวที่ดี 

 3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงเต็มศักยภำพ มีทักษะ 

ในกำรด ำเนินชีวิตและทักษะอำชีพบนพื้นฐำนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

 4. พัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่อยู่ในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือแก้ปัญหำเด็กตกหล่น 
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เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กออกกลำงคัน 

 5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้ำเรียนทุกคน มีพัฒนำกำรที่ดี ทั้งร่ำงกำย จิตใจ วินัย 

และสติปัญญำอย่ำงเต็มศักยภำพ 

 6. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ  

มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง ยึดมั่นกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรง 

เป็นประมุข 

 7. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้สถำนศึกษำปรับหลักสูตรสถำนศึกษำ มีระบบกำรวัดและประเมิน

ผู้เรียนทุกระดับที่มีประสิทธิภำพ พัฒนำผู้เรียนให้มีสมรรถนะ มีทักษะกำรเรียนรู้ และทักษะที่จ ำเป็นใน

ศตวรรษท่ี 21 

 8. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยใช้เครือข่ำยสถำนศึกษำเป็นฐำน มีนวัตกรรมเป็นกลไก 

หลักในกำรขับเคลื่อนบนฐำนข้อมูลสำรสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัยและกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 

 9. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีศักยภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตร

สมรรถนะ มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีจิตวิญญำณควำมเป็นครู พัฒนำตนเองด้วยชุมชน 

แห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง 

  10. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำทุกแห่งพัฒนำนวัตกรรมเป็นกลไกในกำรยกระดับคุณภำพ

กำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 

   11. พัฒนำโรงเรียนคุณภำพของชุมชน โรงเรียนขนำดเล็ก และโรงเรียนที่สำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำงมี

คุณภำพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

 12. เพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และกำรนิเทศกำรจัดกำรศึกษำ 
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ภาพกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาและคัดเลือกข้าราชการครูสายผู้สอนให้เป็น 
“ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19  พ.ศ. 2564 
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การมอบนโยบายการดูแลช่วยเหลือนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ โดย 

ผู้บริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 

บรรยายเรื่องการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนผ่านระบบออนไลน์ 
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บรรยายเรื่องการจัดการศึกษาเรียนรวมผ่านระบบออนไลน์ 

การประชุมพัฒนาความรู้ ความเข้าใจโรงเรียนต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

เข้มแข็งในสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 
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การประชุมชี้แจงเพื่อตรียมความพร้อมในการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) ผ่านระบบออนไลน ์

การด าเนินงานโครงการ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
"ป้องกันการทุจริต" (โครงการโรงเรียนสุจริต) 

35



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38



 

คณะผู้จัดท า 

 

ที่ปรึกษา 

นำยสุรพล  เพ็งน้อย  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3 
นำยศิริเดช  ศรีสร้อย  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3  

นำยพัฒนรินทร์  จันทะรตัน ์  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3  

นำยสมพร  พุฒกำง   รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3  

คณะผู้จัดท าข้อมูล 
 นำงแสงอรุณ  วันนำ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
 นำงแพรวพรรณ  จันทร์แป้น  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
 นำงหทัย  อุดมกำรเกษตร  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏบิัติกำร 
 นำงสำวชัฌญำกำนต์  ศักด ี  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏบิัติกำร 
 นำงสำวภำนณิี  หงษ์ร่อน  เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำร 

ผู้รวบรวมและจัดท ารูปเล่ม 
 นำงแพรวพรรณ  จันทร์แป้น  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
 นำงหทัย  อุดมกำรเกษตร  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏบิัติกำร 
 นำงสำวชัฌญำกำนต์  ศักด ี  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏบิัติกำร 
 นำงสำวภำนณิี  หงษ์ร่อน  เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำร 

ออกแบบภาพ/ปก 
 นำงแพรวพรรณ  จันทร์แป้น  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
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