คำนำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3 ได้จัดทำรำยงำนประจำปีงบประมำณ
2560 นี้ขึ้น เพื่อใช้รำยงำนผลกำรดำเนินงำนและกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ กำรกำกับ ติดตำม
ประเมินผล เพื่อสะท้อนภำพกำรดำเนินงำนและนำผลกำรดำเนินงำนมำสรุปเพื่อนำไปปรับใช้ให้กำรขับเคลื่อน
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3 สำระสำคัญ
ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐำน ผลกำรดำเนินงำนตำมกลยุทธ์สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ผลกำร
ดำเนินงำนตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร ทิศทำงกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3 ปีงบประมำณ 2561 หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำผลที่ได้จำกกำรนำเสนอในรำยงำน
ประจำปีนี้จะเป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงควำมสำเร็จ ควำมก้ำวหน้ำ รวมทั้งปัญหำอุปสรรคในกำรดำเนินงำนเพื่อเป็น
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3
ต่อไป
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สำรบัญ
หน้ำ
คำนำ
สำรบัญ
ส่วนที่ 1 บทนำ
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ
ข้อมูลผลกำรดำเนินงำน
ส่วนที่ 2 ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้ำประสงค์
ยุทธ์ศำสตร์
ค่ำนิยม
จุดเน้นนโยบำยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3
จุดเน้นนโยบำยของนำยไพบูลย์ ศรีสุธรรม ผู้อำนวยกำรสพป.ศรีสะเกษ เขต 3
ส่วนที่ 3 ผลกำรดำเนินงำน
ด้ำนสิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำ
ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ผลกำรบริหำรงบประมำณทุกงบรำยจ่ำย
ผลงำนที่ได้รับกำรยอมรับได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ
ส่วนที่ 4 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ด้ำนสิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำ
ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ข้อเสนอแนะ
ส่วนที่ 5 ภำคผนวก
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3 (ก.ต.ป.น.)
คณะทำงำน

1
1
3
8
13
13
13
13
13
13
14
14
15
15
15
16
16
22
22
22
22
22
23
24
24

1

ส่วนที่ 1
บทนำ
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ที่ตั้ง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3 ตั้งอยู่เลขที่ 69 หมู่ 8
ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ บนพื้นที่จำนวน 17 ไร่ 2 งำน 20 วำ และมีพื้นที่
ครอบคลุมเขตปกครอง 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอขุขันธ์ อำเภอปรำงค์กู่ อำเภอไพรบึง และอำเภอภูสิงห์
มีเนื้อที่ทั้งหมด 2,388.68 ตำรำงกิโลเมตร

1.2 พื้นที่ทำงภูมิศำสตร์เขตบริกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3 มีสภำพพื้นที่ทำงภูมิศำสตร์
เขตบริกำรโดยทั่วไปเป็นพื้นที่รำบ ยกเว้นทำงด้ำนทิศใต้ที่มีอำณำเขตติดต่อกับรำชอำณำจักรกัมพูชำ
มีลักษณะเป็นภูเขำเตี้ย สลับกับที่รำบเชิงเขำ มีลำห้วยสำคัญที่เกิดจำกที่รำบสูง จำนวน 6 สำย คือ
ห้วยศำลำ ห้วยตึ๊กชู ห้วยสำรำญ ห้วยเหนือ ห้วยทับทันและห้วยทำ ซึ่งมีลำห้วยสำรำญและห้วยทับทัน
เป็นเส้นกั้นอำณำเขตด้ำนตะวันตกและลำห้วยทำเป็นเส้นกั้นอำณำเขตด้ำนตะวันออก
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1.3 เขตกำรปกครอง
กำรปกครองในเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3 มีพื้นที่ครอบคลุมใน
4 อำเภอ คือ อำเภอขุขันธ์ อำเภอปรำงค์กู่ อำเภอไพรบึง และอำเภอภูสิงห์ ประกอบด้วย
เขตกำรปกครองส่วนภูมิภำคและส่วนท้องถิ่น มีองค์กำรบริหำรส่วนตำบล จำนวน 45 แห่ง มีเทศบำลตำบล
จำนวน 4 แห่ง คือ เทศบำลตำบลเมืองขุขันธ์ เทศบำลตำบลปรำงค์กู่ เทศบำลตำบลไพรบึงและ
เทศบำลตำบลสำโรงพลัน
1.4 ผู้บริหำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
นำยไพบูลย์ ศรีสุธรรม
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3
ว่ำที่ร้อยตรีสำรวย นกงำม รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3นำย
พิจิตร ทำนะ
รองผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3
ผู้อำนวยกำรกลุ่ม
นำยเอกพล มั่นอยู่
ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
นำงสำวอุษำ พรมมำ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
นำยสำยัน สุขเฉย
รักษำกำรผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
นำงสำวเยำวลักษณ์ ประวำฬ ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
นำงสำวมณีรัตน์ โสภิณ
รักษำกำรผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
นำงสำวกำญจนี พุฒิประภำส
รักษำกำรผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
นำยประจักษ์ ทองเลิศ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
นำงนันทนำ หมื่นจิตร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
นำงภภัสสร พรมศรี
รักษำกำรผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน
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2. ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ
2.1 จำนวนสถำนศึกษำ
ตำรำง 1 จำนวนโรงเรียน จำแนกตำมประเภท ปีกำรศึกษำ 2561
ประเภท
จำนวนโรงเรียน
จำนวนโรงเรียนทั้งสิ้น
198
จำแนกตำมประเภท
- เปิดสอนถึงระดับประถมศึกษำ
140
- โรงเรียนขยำยโอกำส
56
- เปิดสอนระดับประถมฯ-มัธยมฯ
2
จำแนกตำมขนำดจำนวนนักเรียน
- ขนำดที่ 1 (นร. 0 - 120 คน)
85
- ขนำดที่ 2 (นร. 121 - 200 คน)
61
- ขนำดที่ 3 (นร. 201 - 300 คน)
29
- ขนำดที่ 4 (นร. 301 - 499 คน)
17
- ขนำดที่ 5 (นร. 500 - 1,499 คน)
6
- ขนำดที่ 6 (นร. 1,500 - 2,499 คน)
- ขนำดที่ 7 (นร.  2500 คน)
จำแนกตำมขนำดของโรงเรียน
- เล็ก (นร. 0 - 120 คน)
85
- กลำง (นร. 121 - 499 คน)
107
- ใหญ่ (นร. 500 - 1,499 คน)
6
- ใหญ่พิเศษ (นร. 1,500 คน ขึ้นไป)
-

ร้อยละ
100
70.71
28.28
1.01
42.93
30.81
14.65
8.58
3.03
42.93
54.04
3.03
-

ที่มำ : สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ปีกำรศึกษำ 2561 เอกสำรหมำยเลข 12/2561
จำกตำรำง 1 โรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3
มีจำนวน 198 โรงเรียน เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษำมำกที่สุด รองลงมำเป็นโรงเรียน
ขยำยโอกำส และโรงเรียนที่เปิดสอนระดับประถมฯ-มัธยมศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 70.71, 28.28 และ 1.01
ตำมลำดับ เมื่อจำแนกตำมขนำดจำนวนนักเรียน พบว่ำ เป็นโรงเรียนขนำดที่ 1 (นักเรียน
0 - 120 คน) มีมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 42.93 รองลงมำ เป็นขนำดที่ 2 (นักเรียน 121 - 200 คน)
คิดเป็นร้อยละ 30.81 ไม่มีโรงเรียนใดที่มีขนำดที่ 6 (นักเรียน 1,500 - 2,499 คน) และขนำดที่ 7
(นร.  2,500 คน) เมื่อจำแนกตำมขนำดของโรงเรียน พบว่ำ เป็นโรงเรียนขนำดเล็ก จำนวน 85 โรงเรียน
ขนำดกลำง จำนวน 107 โรงเรียน ขนำดใหญ่ จำนวน 6 โรงเรียน ขนำดใหญ่พิเศษ ไม่มี
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2.2 จำนวนนักเรียน
ตำรำง 2 จำนวนนักเรียนจำแนกรำยชั้น เพศ ห้องเรียนและนักเรียนต่อห้องเรียน ปีกำรศึกษำ 2561
ชั้น
นร.ชำย นร.หญิง
รวม
ร้อยละ ห้องเรียน อัตรำส่วน
นักเรียน:ห้อง
อนุบำลปีที่ 1(อนุบำล 3
7.71
ขวบ)
271
300
571
46
12:1
อนุบำลปีที่ 2
1,687
1,544
3,231 43.63
204
16:1
อนุบำลปีที่ 3
1,779
1,825
3,604 48.66
211
17:1
รวมก่อนประถม
3,737
3,669 7,406 21.99
461
16:1
ประถมศึกษำปีที่ 1
1,027
1,845
3,872 17.66
206
19:1
ประถมศึกษำปีที่ 2
1,856
1,749
3,605 16.44
207
17:1
ประถมศึกษำปีที่ 3
1,784
1,736
3,520 16.05
207
17:1
ประถมศึกษำปีที่ 4
1,881
1,718
3,599 16.41
208
17:1
ประถมศึกษำปีที่ 5
1,884
1,794
3,678 16.77
208
18:1
ประถมศึกษำปีที่ 6
1,842
1,812
3,654 16.66
207
18:1
รวมประถม
11,274 10,654 21,928 65.11
1,243
18:1
มัธยมศึกษำปีที่ 1
772
654
1,426 34.75
60
24:1
มัธยมศึกษำปีที่ 2
749
651
1,400 34.11
59
24:1
มัธยมศึกษำปีที่ 3
648
630
1,278 31.14
61
21:1
รวม ม.ต้น
2,169
1,935 4,104 12.19
180
23:1
มัธยมศึกษำปีที่ 4 /ปวช.1
26
51
77 32.08
3
26:1
มัธยมศึกษำปีที่ 5 /ปวช.2
22
57
79 32.92
2
29:1
มัธยมศึกษำปีที่ 6 /ปวช.3
25
59
84 35.00
3
28:1
รวม ม.ปลำย
73
167
240
0.71
8
30:1
รวมทั้งสิ้น
17,253 16,425 33,678
100
1,892
19:1
ร้อยละ
51.23
48.77
100
ที่มำ : สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ปีกำรศึกษำ 2561 เอกสำรหมำยเลข 12/2561
จำกตำรำง 2 นักเรียนทั้งหมดในปีกำรศึกษำ 2561 มีจำนวน 33,678 คน คิดเป็นนักเรียนชำย ร้อย
ละ 51.23 นักเรียนหญิง ร้อยละ 48.77 เมื่อพิจำรณำตำมระดับกำรศึกษำ พบว่ำ นักเรียนระดับประถมศึกษำ
มีจำนวนมำกที่สุด รองลงมำเป็นระดับก่อนประถมศึกษำ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 65.11,
21.99 และ 12.19 ตำมลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับจำนวนห้องเรียนที่ระดับประถมศึกษำ มีจำนวนห้องเรียนมำก
ที่สุดเช่นกัน ส่วนอัตรำส่วนจำนวนนักเรียนต่อห้องเรียน พบว่ำ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย มีจำนวน
นักเรียนต่อห้องเรียนมำกที่สุด คือ 30:1 รองลงมำคือระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ระดับประถมศึกษำและระดับ
ก่อนประถมศึกษำ มีจำนวนนักเรียนต่อห้องเรียน คือ 23:1, 18:1 และ 16:1 ตำมลำดับ
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ตำรำง 3 จำนวนนักเรียนต่อประชำกรวัยเรียนจำแนกรำยชั้น ปีกำรศึกษำ 2561
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3
ชั้น
อนุบำลปีที่ 1 (อนุบำล 3
ขวบ)
อนุบำลปีที่ 2
อนุบำลปีที่ 3
รวมก่อนประถม
ประถมศึกษำปีที่ 1
ประถมศึกษำปีที่ 2
ประถมศึกษำปีที่ 3
ประถมศึกษำปีที่ 4
ประถมศึกษำปีที่ 5
ประถมศึกษำปีที่ 6
รวมประถม
มัธยมศึกษำปีที่ 1
มัธยมศึกษำปีที่ 2
มัธยมศึกษำปีที่ 3
รวม ม.ต้น
มัธยมศึกษำปีที่ 4/ปวช.1
มัธยมศึกษำปีที่ 5/ปวช.2
มัธยมศึกษำปีที่ 6/ปวช.3
รวม ม.ปลำย/ปวช.
รวมทั้งสิ้น

อำยุ
(ปี)

ประชำกร
ในวัยเรียน
(คน)

3
4
5
4-5
6
7
8
9
10
11
6-11
12
13
14
12-14
15
16
17
15-17
3-17

3,485
3,741
3,829
11,055
4,165
4,182
4,014
4,122
4,056
4,252
24,791
4,273
4,050
4,176
12,499
4,051
4,102
4,627
12,780
61,125

นักเรียน
10 มิ.ย.59
(คน)
571
3,231
3,604
7,406
3,872
3,605
3,520
3,599
3,678
3,654
21,928
1,426
1,400
1,278
4,104
77
79
84
240
33,678

ร้อยละของนักเรียน
ต่อประชำกร
ในวัยเรียน
16.38
86.37
94.12
66.99
92.97
86.20
87.69
87.31
90.68
85.94
88.45
33.37
34.57
30.60
32.83
1.90
1.93
1.82
1.88
55.10

ที่มำ : สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ปีกำรศึกษำ 2561 เอกสำรหมำยเลข 12/2561
จำกตำรำง 3 จำนวนนักเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3 ต่อ
จำนวนประชำกรวัยเรียนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 55.10 และพบว่ำร้อยละของจำนวนนักเรียนต่อประชำกรในวัย
เรียน ระดับประถมศึกษำมีจำนวนมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 88.45 รองลงมำคือ ระดับก่อนประถมศึกษำ ระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้น และระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 66.99, 32.83 และ 1.88
ตำมลำดับ
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ตำรำง 4 จำนวนนักเรียนออกกลำงคันจำแนกตำมระดับกำรศึกษำ เปรียบเทียบระหว่ำงปีกำรศึกษำ
2559-2560
ระดับกำรศึกษำ
ปีกำรศึกษำ 2559
ปีกำรศึกษำ 2560
จำนวน
จำนวน
จำนวน
นักเรียน ร้อยละ
จำนวน
นักเรียน ร้อยละ
นักเรียนต้นปี
ออก
นักเรียนต้นปี ออก
กลำงคัน
กลำงคัน
ประถมศึกษำปีที่ 1
3,658
4 0.10
3,682
2 0.05
ประถมศึกษำปีที่ 2
3,705
1 0.02
3,579
1 0.03
ประถมศึกษำปีที่ 3
3,783
4 0.10
3,621
1 0.03
ประถมศึกษำปีที่ 4
3,735
2 0.05
3,715
2 0.05
ประถมศึกษำปีที่ 5
3,638
8 0.21
3,703
1 0.03
ประถมศึกษำปีที่ 6
3,721
7 0.18
3,570
1 0.03
รวมประถมศึกษำ
22,240
26 0.11
21,870
8 0.04
มัธยมศึกษำปีที่ 1
1,486
2 0.13
1,481
4 0.27
มัธยมศึกษำปีที่ 2
1,504
7 0.46
1,378
7 0.51
มัธยมศึกษำปีที่ 3
1,401
3 0.21
1,421
5 0.35
รวมมัธยมศึกษำตอนต้น
4,391
12 0.27
4,280
16 0.37
มัธยมศึกษำปีที่ 4
95
0 0.00
93
8 8.60
มัธยมศึกษำปีที่ 5
90
0 0.00
87
6 6.90
มัธยมศึกษำปีที่ 6
81
0 0.00
88
0 0.00
รวมมัธยมศึกษำตอนปลำย
266
0 0.00
268
14 5.22
รวม ป.1-ม.6
26,897
38 0.11
26,418
38 0.14
รวม อบ.1-ม.6
34,369
38 0.11
34,052
38 0.11
อัตรำกำรออกกลำงคัน เปรียบเทียบระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2559-2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.03
ที่มำ : สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ปีกำรศึกษำ 2561 เอกสำรหมำยเลข 12/2561
จำกตำรำง 4 จำนวนนักเรียนออกกลำงคันปีกำรศึกษำ 2560 และปีกำรศึกษำ 2559 จำนวน 38 คน
จำนวนนักเรียนชั้น ป.1 - ม.6 จำนวนนักเรียนลดลง 479 คน อัตรำกำรออกกลำงคันเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.03 ใน
จำนวนที่นักเรียนออกกลำงคันดังกล่ำว เป็นกำรออกกลำงคันเนื่องจำกอพยพตำมผู้ปกครอง จำนวน 8 คน ซึ่ง
แท้จริงแล้ว จำนวน 8 คนนี้ได้ย้ำยสถำนที่เรียนตำมผู้ปกครอง จึงเท่ำกับ จำนวนนักเรียนออกกลำงคัน ปี
กำรศึกษำ 2560 เท่ำกับ 30 คน เท่ำกับร้อยละ 0.11
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ระดับชั้นที่มีนักเรียนออกกลำงคันมำกที่สุดเทียบกับจำนวนนักเรียนต้นปีของปีกำรศึกษำ 2560 คือ
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 8.60 รองลงมำคือระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5, มัธยมศึกษำปีที่ 2
และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 6.90, 0.51 และ 0.35 ตำมลำดับ ส่วนระดับชั้นที่ไม่มีนักเรียน
ออกกลำงคัน ได้แก่ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
2.3 จำนวนครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ตำรำง 5 จำนวนบุคลำกร สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3
จำแนกตำมประเภท ปีกำรศึกษำ 2561
ประเภท
จำนวน
ร้อยละ
ผอ./รอง ผอ. เขตฯ/ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
183
ศึกษำนิเทศก์
14
บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น 38ค (2)
36
ข้ำรำชกำรครู
1,859
ลูกจ้ำงประจำ
74
พนักงำนรำชกำร
134
ลูกจ้ำงชั่วครำว
386
รวม
2,686

6.81
0.52
1.34
69.21
2.76
4.99
14.37
100

ที่มำ : สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ปีกำรศึกษำ 2561 เอกสำรหมำยเลข 12/2561
จำกตำรำง 5 พบว่ำ จำนวนบุคลำกรในสังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ
เขต 3 ข้ำรำชกำรครูมีจำนวนมำกกว่ำข้ำรำชกำรทุกประเภท จำนวน 1,859 คน รองลงมำเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว,
ผอ./รอง ผอ.เขต/รอง ผอ.ร.ร./ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และพนักงำนรำชกำร จำนวน 386, 183 และ 134 คน
ตำมลำดับ
ตำรำง 6 จำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จำแนกตำมวุฒิ ปีกำรศึกษำ 2561
บุคลำกรทำง
สำยงำน
วุฒิ/ตำแหน่ง
ศึกษำนิเทศก์ กำรศึกษำอื่น ครูผู้สอน รวม
บริหำร
38 ค (2)
ต่ำกว่ำปริญญำตรี
0
0
0
7
7
ปริญญำตรี
24
0
19
1,145 1,188
ปริญญำโท
156
13
16
706
891
ปริญญำเอก
3
1
1
1
6
รวม
183
14
36
1,859 2,092
ร้อยละ
8.75
0.67
1.72
88.86
100

ร้อยละ

ที่มำ : สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ปีกำรศึกษำ 2561 เอกสำรหมำยเลข 12/2561

0.33
56.79
42.59
0.29
100
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ตำรำง 6 เมื่อพิจำรณำตำมตำแหน่ง พบว่ำ ครูผู้สอนมีจำนวนมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 88.86
รองลงมำเป็นตำแหน่งสำยงำนบริหำร คิดเป็นร้อยละ 8.75 บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น 38 ค(2) คิดเป็นร้อยละ
1.72 และศึกษำนิเทศก์ คิดเป็นร้อยละ 0.67 ตำมลำดับ
เมื่อพิจำรณำตำมวุฒิทำงกำรศึกษำ พบว่ำ วุฒิปริญญำตรีมีจำนวนมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 56.79
รองลงมำคือ วุฒิปริญญำโท คิดเป็นร้อยละ 42.59 ต่ำกว่ำปริญญำตรี คิดเป็นร้อยละ 0.33 และวุฒิปริญญำ
เอก คิดเป็นร้อยละ 0.29
3. ข้อมูลผลกำรดำเนินงำน
3.1 ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3 ขับเคลื่อนนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำ
เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ นักเรียนได้รับกำรพัฒนำให้เต็มตำมศักยภำพและมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ ที่ให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง
และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่ำงเป็นสุข โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญซึ่งในปีกำรศึกษำ 2560 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนจำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (Ordinary National Educational Test :
O-NET) ใน 4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ตำรำง 7 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนประถมศึกษำปีที่ 6 มัธยมศึกษำปีที่ 3 และ
มัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2560 จำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ประถมศึกษำปีที่ 6
มัธยมศึกษำปีที่ 3
มัธยมศึกษำปีที่ 6
ประเทศ สพฐ. จังหวัด สพป ประเทศ สพฐ. จังหวัด สพป ประเทศ สพฐ. จังหวัด
ภำษำไทย
46.58 45.29 44.82 44.84 48.29 48.77 - 44.93 49.25 50.07 ภำษำอังกฤษ 36.34 32.73 31.69 31.18 30.45 30.14 - 27.20 28.31 27.91 คณิตศำสตร์ 37.12 35.55 34.93 34.56 26.30 26.55 - 20.97 24.53 24.64 วิทยำศำสตร์ 39.12 38.13 38.16 37.98 32.28 32.47 - 29.82 28.31 29.48 ที่มำ : สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ปีกำรศึกษำ 2560 เอกสำรหมำยเลข 6/2560
ตำรำง 8 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
คะแนนเฉลี่ย
ปีกำรศึกษำ
ปีกำรศึกษำ
ผลต่ำง (+/-)
2559
2560
ภำษำไทย
52.67
44.84
-7.83
ภำษำอังกฤษ
28.99
31.18
+2.19
คณิตศำสตร์
37.05
34.56
-2.49
วิทยำศำสตร์
38.04
37.98
-0.06
ที่มำ : ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (Ordinary National Education Test : O-NET)
ปีกำรศึกษำ 2560
รำยงำนผลกำรประเมิน
จำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้

สพป
43.19
21.09
17.08
25.86
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จำกตำรำง 8 พบว่ำสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3 สำมำรถดำเนินกำร
พัฒนำเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 4 กลุ่มสำระวิชำ ได้เพิ่มขึ้น 1 กลุ่มสำระวิชำ
คือ ภำษำอังกฤษ
ตำรำง 9 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
คะแนนเฉลี่ย
ปีกำรศึกษำ
ปีกำรศึกษำ
ผลต่ำง (+/-)
2559
2560
ภำษำไทย
42.98
44.93
+1.95
ภำษำอังกฤษ
27.26
27.20
-0.06
คณิตศำสตร์
23.93
20.97
-2.96
วิทยำศำสตร์
32.17
29.82
-2.35
ที่มำ : ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (Ordinary National Education Test : O-NET)
ปีกำรศึกษำ 2560
จำกตำรำง 9 พบว่ำสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3 สำมำรถดำเนินกำร
พัฒนำเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 4 กลุ่มสำระวิชำ ได้เพิ่มขึ้น 1 กลุ่มสำระวิชำ คือ ภำษำไทย
รำยงำนผลกำรประเมิน
จำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้

ตำรำง 10 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
คะแนนเฉลี่ย
ปีกำรศึกษำ
ปีกำรศึกษำ
ผลต่ำง (+/-)
2559
2560
ภำษำไทย
44.80
43.19
-1.61
ภำษำอังกฤษ
21.53
21.09
-0.44
คณิตศำสตร์
18.38
17.08
-1.30
วิทยำศำสตร์
30.64
25.86
-4.78
สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
33.33
31.70
-1.63
ที่มำ : ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (Ordinary National Education Test : O-NET)
ปีกำรศึกษำ 2560
จำกตำรำง 10 พบว่ำสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 5 กลุ่มสำระวิชำ ลดลงทุกกลุ่มสำระ
ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT)
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2560 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะ
เกษ เขต 3 พบว่ำมีค่ำเฉลี่ยต่ำกว่ำสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ทุกด้ำน แต่ในระดับศึกษำธิกำรภำค พบว่ำมีค่ำเฉลี่ยสูงกว่ำทุกด้ำน รำยละเอียด ดังตำรำง 11
รำยงำนผลกำรประเมิน
จำแนกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้

10
ตำรำง 11 ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT)
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2560 จำแนกควำมสำมำรถรำยด้ำน
ชั้น
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
ทักษะ/ควำมสำมำรถ
ประเทศ
สพฐ.
ศึกษำธิกำรภำค จังหวัด สพป.ศก.3
ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ
52.67
51.94
49.23
51.53
51.50
ควำมสำมำรถด้ำนคำนวณ
37.75
38.38
35.78
36.79
36.83
ควำมสำมำรถด้ำนเหตุผล
45.31
44.98
43.08
45.34
46.32
รวมควำมสำมำรถทั้ง 3 ด้ำน 45.25
45.10
42.70
44.45
44.89
ที่มำ : เอกสำรผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ (National Test : NT) ปีกำรศึกษำ 2560
ตำรำง 12 ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT)
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2560
คะแนนเฉลี่ย
รำยงำนผลกำรทดสอบควำมสำมำรถ
ปีกำรศึกษำ
ปีกำรศึกษำ
ผลต่ำง (+/-)
พื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ
2559
2560
ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ
48.25
51.50
+3.25
ควำมสำมำรถด้ำนคำนวณ
35.19
36.83
+1.64
ควำมสำมำรถด้ำนเหตุผล
52.12
46.32
-5.80
ที่มำ : เอกสำรผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ (National Test : NT) ปีกำรศึกษำ 2560
จำกตำรำง 12 พบว่ำสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3 สำมำรถ
ดำเนินกำรพัฒนำเพื่อยกระดับผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ
(National Test : NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2559 ได้ 2 ด้ำน คือ ควำมสำมำรถด้ำน
ภำษำและด้ำนคำนวณ
3.2 ด้ำนสิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3 มีผลกำรดำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำ
ให้กับกลุ่มประชำกรวัยเรียน ในเขตบริกำร เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและได้รับกำรพัฒนำเต็ม
ตำมศักยภำพในรอบปีที่ผ่ำนมำ ดังนี้
3.2.1 อัตรำกำรเข้ำเรียน
ในปีกำรศึกษำ 2560 ประชำกรวัยเรียนในเขตพื้นที่กำรศึกษำ จำนวน 61,125 คน เข้ำ
เรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จำนวน 33,678 คน คิดเป็นร้อยละ 55.10
3.2.2 อัตรำกำรจบกำรศึกษำ
ปีกำรศึกษำ 2560 มีนักเรียนในสังกัดจบหลักสูตรจำนวน 4,822 คน ร้อยละ 94.55
ซึ่งจบหลักสูตรประถมศึกษำ คิดเป็นร้อยละ 98.93 รองลงมำได้แก่หลักสูตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
คิดเป็นร้อยละ 90.90 และหลักสูตรมัธยมศึกษำตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 83.91 รำยละเอียดดังตำรำง 13

11
ตำรำง 13 จำนวนนักเรียนจบกำรศึกษำตำมหลักสูตร ในปีกำรศึกษำ 2560 จำแนกตำมระดับกำรศึกษำ
จำนวนนักเรียน
ระดับกำรศึกษำ
ต้นปีกำรศึกษำ
จบกำรศึกษำ
ร้อยละ
ประถมศึกษำ (ป.6)
3,570
3,532
98.93
มัธยมศึกษำตอนต้น (ม.3)
1,442
1,210
83.91
มัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6)
88
80
90.90
รวม
5,100
4,822
94.55
ที่มำ : สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ปีกำรศึกษำ 2561 เอกสำรหมำยเลข 12/2561
3.2.3 อัตรำกำรเรียนต่อ
อัตรำกำรเรียนต่อของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 1 มีจำนวนมำกที่สุด รองลงมำคือ จบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 เรียนต่อมัธยมศึกษำตอนปลำยสำยสำมัญ
หรือสำยอำชีพตำมลำดับ รำยละเอียดดังตำรำง 14
ตำรำง 14 จำนวนนักเรียนที่จบกำรศึกษำตำมหลักสูตร ในปีกำรศึกษำ 2560 และเรียนต่อ
ปีกำรศึกษำ 2561
จำนวนนักเรียน
รำยกำร
จบกำรศึกษำ
เรียนต่อ
ร้อยละ
จบ ป.6 ศึกษำต่อ ม.1
3,532
3,532
98.93
จบ ม.3 ศึกษำต่อ ม.4/สำยอำชีพ
1,210
1,179
81.76
จบ ม.6 ศึกษำต่อ
80
60
68.18
รวม
4,822
4,771
98.94
ที่มำ : สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ปีกำรศึกษำ 2561 เอกสำรหมำยเลข 12/2561
3.3 ด้ำนประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
3.3.1 ผลกำรดำเนินงำนตำมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment Online : ITA
Online)
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ตำรำง 15 ผลกำรดำเนินงำนตำมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online) ปีงบประมำณ
พ.ศ. 2561
ผลกำร
ควำม
ควำม
ควำม วัฒนธรรม คุณธรรม ร้อยละ
ระดับ
ประเมิน โปร่งใส
พร้อมรับ ปลอดจำก องค์กร
ใน
เฉลี่ย
ควำม
ผิด
กำรทุจริต
หน่วยงำน
โปร่งใส
ร้อยละ
88.18
89.25
91.20
88.56
93.45
90.05
สูงมำก
คะแนน
22.93
16.07
20.06
14.17
16.82
ที่มำ : เอกสำรผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
ตำรำง 16 เปรียบเทียบผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561
คะแนนกำรประเมิน/ระดับควำมโปร่งใสฯ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ปี 2560
ปี 2561
ผลต่ำง (+/-)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
92.22
90.05
-2.17
สูงมำก
สูงมำก
ที่มำ : เอกสำรผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561
จำกตำรำง 16 พบว่ำสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3 สำมำรถ
ดำเนินกำรพัฒนำคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำได้ดี
อยู่ในระดับควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำระดับสูงมำก (90.05)
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ส่วนที่ 2
ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3
วิสัยทัศน์
ภำยในปี 2563 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3 บริหำรและ
จัดกำรศึกษำได้ทั่วถึงและมีคุณภำพบนพื้นฐำนควำมเป็นไทย
พันธกิจ
1. พัฒนำระบบบริหำรและจัดกำรศึกษำโดยยึดโรงเรียนเป็นฐำนที่เน้นหลักกำรมีส่วนร่วมและ
หลักควำมรับผิดชอบ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ
ตำมมำตรฐำน
3. ส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดกระบวนกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดกำรพัฒนำในทุกด้ำนตำมนโยบำย
บนพื้นฐำนควำมเป็นไทย
เป้ำประสงค์
1. นักเรียนระดับปฐมวัยมีรำกฐำนทำงสุขภำพอนำมัย บุคลิกภำพ และพัฒนำกำรทำงสมอง
พร้อมที่จะเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น
2. นักเรียนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเป็นคนดี มีศักยภำพในกำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพ
3. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ
4. ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีทักษะที่เหมำะสมและมีวัฒนธรรมกำรทำงำนที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
5. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำลบนพื้นฐำนควำมซื่อสัตย์
สุจริตและควำมเป็นไทย
6. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำบริหำรจัดกำรผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนสำนักงำนระดับดีเยี่ยม
ยุทธ์ศำสตร์
ยุทธ์ศำสตร์ที่ 1 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
ยุทธ์ศำสตร์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน
ยุทธ์ศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ยุทธ์ศำสตร์ที่ 4 ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ
ยุทธ์ศำสตร์ที่ 5 จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธ์ศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
ค่ำนิยม
มีวินัย ใส่ใจบริกำร ต้ำนทุจริต คิดเป็นระบบ พบควำมพอเพียง
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จุดเน้นนโยบำยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3
สนองนโยบำยรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จังหวัด และ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3 ได้แก่
1. อ่ำนออก เขียนได้ คิดเลขเป็น
2. มีทักษะชีวิต/สังคม ชุมชน
3. จัดกำรเรียนกำรสอนตรงตำมศักยภำพของผู้เรียน
4. BBL (Brain-Based Learning)
5. เศรษฐกิจพอเพียง
6. ยกระดับ O-NET, NT
7. น้อมนำกระแสพระรำชดำรัสมำปฏิบัติในกำรจัดกำรศึกษำให้ครบถ้วน
8. PLC (Professional Learning Community)
จุดเน้นนโยบำยของนำยไพบูลย์ ศรีสุธรรม ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะ
เกษ เขต 3
ถูก ชอบ กรอบเวลำ ทั้งด้ำนวิชำกำร กำรเงิน บุคคล งบประมำณ และกำรบริหำรทั่วไป
ถูก
คือ ตำมสภำพปัจจุบัน ปัญหำ
ตำมแผนงำนโครงกำร
ตำมควำมต้องกำรเป้ำหมำย
ชอบ
คือ หลักวิชำกำร ระเบียบ และกฎหมำย
กรอบเวลำ
คือ ภำยในระยะเวลำที่กำหนด ทันเวลำ และรอบเวลำ
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ส่วนที่ 3
ผลกำรดำเนินงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3
จำกผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3
ที่ผ่ำนมำสำมำรถสรุปผลได้ ดังนี้
3.1 ด้ำนสิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำ
3.1.1 ประชำกรวัยเรียนในเขตพื้นที่กำรศึกษำ จำนวน 61,125 คน เข้ำเรียนในระดับกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน จำนวน 33,678 คน คิดเป็นร้อยละ 55.10
3.1.2 นักเรียนในสังกัดจบหลักสูตร จำนวน 4,822 คน ซึ่งจบหลักสูตรประถมศึกษำ
จำนวน 3,532 คน คิดเป็นร้อยละ 98.93 หลักสูตรมัธยมศึกษำตอนต้น จำนวน 1,210 คน
คิดเป็นร้อยละ 83.91 และหลักสูตรมัธยมศึกษำตอนปลำย จำนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 90.90
3.2 ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ
3.2.1 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
ปีกำรศึกษำ 2560 คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 4 กลุ่มสำระ ระดับประเทศ 39.79 ระดับสพฐ. 37.93 ระดับ
สพป. 37.14 โดยมีกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 46.58 ระดับสพฐ. 45.29 ระดับ
สพป. 44.84 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 37.12
ระดับสพฐ. 35.55 ระดับสพป. 34.56 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 39.12
ระดับสพฐ. 38.13 ระดับสพป. 37.98 และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
36.34 ระดับสพฐ. 32.73 ระดับสพป. 31.18
3.2.2 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
ปีกำรศึกษำ 2560 คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 4 กลุ่มสำระ ระดับประเทศ 34.33 ระดับสพฐ. 34.48 ระดับ
สพป. 30.73 โดยมีกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 48.29 ระดับสพฐ. 48.77 ระดับ
สพป. 44.93 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 26.30
ระดับสพฐ. 26.55 ระดับสพป. 20.97 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 32.28
ระดับสพฐ. 32.47 ระดับสพป. 29.82 และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
30.45 ระดับสพฐ. 30.14 ระดับสพป. 27.20
3.2.3 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 5 กลุ่มสำระ ระดับประเทศ 33.23 ระดับสพฐ. 34.41 ระดับสพป. 27.78
โดยมีกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 49.25 ระดับสพฐ. 50.07 ระดับสพป. 43.19
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 24.53 ระดับสพฐ. 24.64
ระดับสพป. 17.08 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 29.37 ระดับสพฐ. 29.48
ระดับสพป. 25.86 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 28.31
ระดับสพฐ. 27.91 ระดับสพป. 21.09 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 34.70 ระดับสพฐ. 34.96 ระดับสพป. 31.70
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3.2.4 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับชำติ (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
ปีกำรศึกษำ 2560 คะแนนเฉลี่ยควำมสำมำรถทั้ง 3 ด้ำน ระดับจังหวัด 44.55 ระดับศึกษำธิกำรภำค
42.70 ระดับประเทศ 45.25 ระดับสพฐ. 45.10 และระดับสพป. 44.89 โดยมีควำมสำมำรถด้ำนภำษำ คะแนน
เฉลี่ยระดับจังหวัด 51.53 ระดับศึกษำธิกำรภำค 49.23 ระดับประเทศ 52.67 ระดับสพฐ. 51.94 ระดับสพป.
51.50 ควำมสำมำรถด้ำนคำนวณ คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 36.79 ระดับศึกษำธิกำรภำค 35.78
ระดับประเทศ 37.75 ระดับสพฐ. 38.38 ระดับสพป. 36.83 และควำมสำมำรถด้ำนเหตุผล คะแนนเฉลี่ยระดับ
จังหวัด 45.34 ระดับศึกษำธิกำรภำค 43.08 ระดับประเทศ 45.31 ระดับสพฐ. 44.98 ระดับสพป. 46.32
3.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
3.3.1 ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
ร้อยละเฉลี่ยได้ 90.05 อยู่ในระดับควำมโปร่งใสฯ สูงมำก
3.4 ผลกำรบริหำรงบประมำณทุกงบรำยจ่ำย
ตำรำง 17 ผลกำรบริหำรงบประมำณทุกงบรำยจ่ำย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
งบรำยจ่ำย
งบประมำณปี พ.ศ. 2561
ผลกำรเบิกจ่ำย
งบบุคลำกร
33,096,620
32,949,409.69 (99.56%)
งบดำเนินงำน
97,442,375.94
96,242,375.94 (98.77%)
งบลงทุน
56,355,275.48
56,249,524.04 (99.81%)
งบเงินอุดหนุน
152,796,001.00
152,737,568.00 (99.96%)
งบรำยจ่ำยอื่น
100,000.00
97,700.00 (97.70%)
รวมงบประมำณทั้งสิ้น
339,790,272.42
338,276,577.67 (99.55%)
ที่มำ : กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
จำกตำรำง 17 พบว่ำสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3 ได้รับจัดสรร
งบประมำณประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนวน 339,790,272.42 บำท เป็นงบเงินอุดหนุนเป็น
ส่วนใหญ่รองลงมำเป็นงบดำเนินงำน
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3.5 ผลงำนที่ได้รับกำรยอมรับได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ
ที่
1

ชื่อ/โรงเรียน/สพป.
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3

2

ว่ำที่ร้อยตรีสำรวย นกงำม
รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

3

นำยพิจิตร ทำนะ
รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
นำงวำสนำ กันหำสุข
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนป่ำใต้
บ้ำนแขว
บ้ำนป่ำใต้

4

5

6

7

8

รำยกำร/รำงวัล/ได้รับจำก
สำขำป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ
ประเภทหน่วยงำน
รำงวัล MOE AWARDS ปีกำรศึกษำ 2559
จำกกระทรวงศึกษำธิกำร
สำขำป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ
ประเภทบุคคล
รำงวัล MOE AWARDS ปีกำรศึกษำ 2559
จำกกระทรวงศึกษำธิกำร
สำขำส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประเภทบุคคล
รำงวัล MOE AWARDS ปีกำรศึกษำ 2559
จำกกระทรวงศึกษำธิกำร

สำขำส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ประเภทสถำนศึกษำ
รำงวัล MOE AWARDS ปีกำรศึกษำ 2559
จำกกระทรวงศึกษำธิกำร
นำยอำไพศักดิ์ ใบครำม
สำขำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ครู โรงเรียนสวัสดีวิทยำ
ประเภทบุคคล
นำงปรำใส สุทธิกรณ์
รำงวัล MOE AWARDS ปีกำรศึกษำ 2559
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
จำกกระทรวงศึกษำธิกำร
บ้ำนตำสุด
สำขำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
วัดบ้ำนประอำง (ประสำธน์คุรุรำษฎร์ ประเภทสถำนศึกษำ
พัฒนำ)
รำงวัล MOE AWARDS ปีกำรศึกษำ 2559
จำกกระทรวงศึกษำธิกำร
บ้ำนละลม
สำขำเทิดทูนสถำบันชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์
ประเภทสถำนศึกษำ
รำงวัล MOE AWARDS ปีกำรศึกษำ 2559
จำกกระทรวงศึกษำธิกำร
นำงนำดี วรวิรัช
สำขำอนุรักษ์มรดกไทย ประเภทบุคคล
ครู โรเรียนบ้ำนแขว
รำงวัล MOE AWARDS ปีกำรศึกษำ 2559
นำยมนตรี บุดดี
จำกกระทรวงศึกษำธิกำร
ครู โรงเรียนบ้ำนตำสุด
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ที่
9

ชื่อ/โรงเรียน/สพป.
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3

10

บ้ำนปรำสำทเยอ

11

บ้ำนมะขำม

12

บ้ำนตำสุด

13

นิตม 2 (ตชด.สงเครำะห์)

14

บ้ำนละลม
บ้ำนสะอำง (ประชำสำมัคคี)

15

บ้ำนโสน

รำยกำร/รำงวัล/ได้รับจำก
ได้รับเกียรติบัตร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3 ได้จัดทำรำยงำน
กำรเข้ำชมรำยกำร “พุธเช้ำ ข่ำว สพฐ.”
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ของไตรมำสที่ 1
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 อย่ำงต่อเนื่อง ภำยในกำหนด
จำกสพฐ.
ได้รับเกียรติบัตรและโล่รำงวัล ได้มำตรฐำนโรงเรียน
ต้นแบบอำหำรกลำงวัน “ดีเด่น” ระดับประเทศ
National School Lunch Model, Excellent Level
ประจำปี 2560 จำกกองทุนเพื่อโครงกำรอำหำรกลำงวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษำ
ได้รับเกียรติบัตร เป็นสถำนศึกษำที่ส่งเสริมโครงกำร
คัดเลือกเยำวชนต้นแบบด้ำนดนตรีไทย ประจำปี
พุทธศักรำช 2561 จำกกระทรวงวัฒนธรรม
ได้รับเกียรติบัตร ผ่ำนกำรประเมินเป็น “ศูนย์
กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”
ด้ำนกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560 จำก
กระทรวงศึกษำธิกำร
ได้รับโล่ประกำศเกียรติคุณ รำงวัลชนะเลิศกำรแข่งขัน
เครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ ระดับประถมศึกษำ เนื่องในงำน
สัปดำห์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ ประจำปี 2561 จำกศูนย์
วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำ
ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์ อย.น้อยระดับดีเยี่ยม
ประจำปี พ.ศ. 2560 จำกเลขำธิกำรคณะกรรมกำร
อำหำรและยำ
- ได้รับเกียรติบัตร ได้รับกำรคัดเลือกเป็นโรงเรียน
ต้นแบบลูกเสือของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน ประจำปีงบประมำณ 2561 จำกสพฐ.
กระทรวงศึกษำธิกำร
- ได้รับโล่เกียรติยศ เป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
จำกสพฐ.

19
ที่
16

ชื่อ/โรงเรียน/สพป.
บ้ำนไฮเลิง

17

บ้ำนกันทรำรมย์

18

นำยสนั่น ไชยบุตร
ผู้อำนวยโรงเรียนบ้ำนตำสุด
นำยกิตติศักดิ์ มครนันท์
ครูโรงเรียนสวัสดีวิทยำ
นำงวรวรรณ มิถุนดี
ครูโรงเรียนบ้ำนเรียม
นำงปรำใส สุทธิกรณ์
ศึกษำนิเทศก์
นำยวรกำร น้อยสงวน
ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
บ้ำนไพรพัฒนำ
นำงปรำใส สุทธิกรณ์
ศึกษำนิเทศก์
นำงศรี อินสุระ
ครูโรงเรียนอนุบำลภูสิงห์

19

20

21

22

23
24

นำยสุชนะชัย คำเสียง
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนเคียงศิริ
บ้ำนโพธิ์ทอง
นำงขวัญชนก ดวงพิมพ์
ครู โรงเรียนบ้ำนกระโพธิ์ช่ำงหม้อ
นำงศิริลักษณ์ ถนอม
ครู โรงเรียนบ้ำนตะเคียนช่ำงเหล็ก
นำยเกียรติศักดิ์ มครนันท์
ครู โรงเรียนสวัสดีวิทยำ
นำยเกียรติศักดิ์ มครนันท์
ครู โรงเรียนสวัสดีวิทยำ

รำยกำร/รำงวัล/ได้รับจำก
ได้รับประกำศนียบัตร ได้รับรำงวับ ชนะเลิศ
ประกวดโรงเรียนเมนูผักอร่อย กุ๊กน้อยละเลงครัว
จำกกรมอนำมัย ศูนย์อนำมัยที่ 10 อุบลรำชธำนี
ได้รับเกียรติบัตร ได้รับกำรคัดเลือกเป็นสถำนศึกษำ
ต้นแบบด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนสีเขียว ประจำปี 2560 จำกกำรไฟฟ้ำ
ฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทยและสพฐ.
ได้รับเครื่องหมำยเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ในฐำนะเป็นผู้
ปฏิบัติตนตำมจรรยำบรรณวิชำชีพเป็นที่ประจักษ์ชัด
ประจำปี 2560 จำกคุรุสภำ

ได้รับรำงวัลครูดีชำยขอบ โครงกำรยกย่องเชิดชูครูดีของ
ปวงประชำ ประจำปี พ.ศ. 2560 จำกสำนักงำน
คณะกรรมกำร สกสค. กระทรวงศึกษำธิกำร

ได้รับรำงวัล สุดยอดครูดี โครงกำรยกย่องเชิดชูครูดีของ
ปวงประชำ ประจำปี พ.ศ. 2560 จำกสำนักงำน
คณะกรรมกำร สกสค. กระทรวงศึกษำธิกำร
ได้รับรำงวัล “ครูดีไม่มีอบำยมุข” ปีกำรศึกษำ 2560
(ปีที่ 7) ประเภท ผู้บริหำรสถำนศึกษำ จำกคุรุสภำ
ได้รับรำงวัล “ครูดีไม่มีอบำยมุข” ปีกำรศึกษำ 2560
(ปีที่ 7) ประเภท ครู จำกคุรุสภำ

ได้รับรำงวัล “ครูดีในดวงใจ” ตำมรอยเกียรติยศครูฯ
ประจำปี 2560 จำกคุรุสภำ
ได้รับคัดเลือกให้เป็นครูต้นแบบกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำ
กำรทักษะชีวิต ประจำปี 2561 จำกสพฐ.

20
ที่
25

ชื่อ/โรงเรียน/สพป.
น.ส.แสงระวี อินอำนวย
ครู โรงเรียนจะกงวิทยำ

26

น.ส.บุศรำ บุญทศ
ครู โรงเรียนบ้ำนปรือใหญ่

27

เด็กหญิงรุ่งกำนต์ เก่งสูงเนิน
จะกงวิทยำ

28

เด็กหญิงนภัสวรรณ เทำศิริ
บ้ำนมะขำม

29

เด็กหญิงนริศรำ พุฒนวล
นิคม 2 (ตชด.สงเครำะห์)

30

เด็กชำยณัฐพงศ์ รสหอม
บ้ำนปรือใหญ่

31

เด็กหญิงศิโรรัตน์ ชูวังวัด
อนุบำลศรีประชำนุกูล

รำยกำร/รำงวัล/ได้รับจำก
ได้รับเกียรติบัตร ครูผู้สอนนักเรียนที่ได้รำงวัล
ควำมสำมำรถพิเศษกำรแข่งขันเรียงร้อยถ้อยควำม
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 - 6 กำรแข่งขัน
ควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทยระดับประเทศ โครงกำร
รักษ์ภำษำไทย เนื่องในสัปดำห์วันภำษำไทยแห่งชำติ ปี
2561 จำกสพฐ.
ได้รับเกียรติบัตร ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรำงวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม กำรแข่งขัน
กำรเล่ำนิทำน ประเภทนักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำง
ร่ำงกำยฯ ระดับชั้น ป.1 - ป.6 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชำติ ครั้งที่ 67 ปีกำรศึกษำ 2560
ได้รับเกียรติบัตร ได้รับรำงวัลควำมสำมำรถพิเศษ กำร
แข่งขันเรียงร้อยถ้อยควำมระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 46 กำรแข่งขันควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทยระดับประเทศ
โครงกำรรักษ์ภำษำไทยเนื่องในสัปดำห์วันภำษำไทย
แห่งชำติ ปี 2561
ได้รับเกียรติบัตร ได้รับคัดเลือกเป็นเยำวชนต้นแบบด้ำน
ดนตรีไทย ประจำปี พุทธศักรำช 2561 ระดับดี ประเภท
ประถมศึกษำ จำกกระทรวงวัฒนธรรม
ได้รับเกียรติบัตร ได้รับรำงวัลชนะเลิศ ในกำรแข่งขัน
“เครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ” ระดับประถมศึกษำ จำกศูนย์
วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำ
ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทอง กำรแข่งขันกำรเล่ำ
นิทำนประเภทนักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำย ป.
1-ป.6 งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ
ครั้งที่ 67 ปีกำรศึกษำ 2560
ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง
กำรแข่งขันเล่ำนิทำน (Story Telling) ป.4-ป.6
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ
ครั้งที่ 67 ปีกำรศึกษำ 2560

21
ที่
32

ชื่อ/โรงเรียน/สพป.
เด็กชำยรัฐภูมิ อุทัย
เด็กหญิงอำรีสำ พรมดี
เด็กชำยเจษฎำกร ท่ำภิรมย์
บ้ำนไฮ

33

เด็กหญิงพิชญำภำ เตำรัตน์
อนุบำลศรีประชำนุกูล

34

เด็กชำยชุติพนธ์ วงศ์พิทักษ์
เด็กหญิงสุกัญญำ ด่ำนมะลิ
เด็กชำยเอกครินทร์ ทองอินทร์
บ้ำนไทร

35

เด็กคุณำนนท์ บุญมำ
เด็กชำยเชิดชัย ชำรีรวง
เด็กชำยเพชรำยุทธ สำเภำ
สวัสดีวิทยำ
เด็กชำยทศพล คณิต
บ้ำนแซรสะโบว

36

37

เด็กหญิงนุชนำฐ ตุ่มไสย์
เด็กหญิงพิมพกำนต์ อสิพงษ์

รำยกำร/รำงวัล/ได้รับจำก
ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง
กำรแข่งขันกำรทำอำหำรประเภทนักเรียนที่มี
ควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ ป.1-ป.6
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ
ครั้งที่ 67 ปีกำรศึกษำ 2560
ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง
กำรแข่งขันศิลป์สร้ำงสรรค์ ป.1-ป.3
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ
ครั้งที่ 67 ปีกำรศึกษำ 2560
ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง
กำรแข่งขันกำรจัดสวนถำดแบบแห้งประเภทนักเรียนที่มี
ควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ ป.1-ป.6
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ
ครั้งที่ 67 ปีกำรศึกษำ 2560
ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง
กำรแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลำง ม.1-ม.3
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ
ครั้งที่ 67 ปีกำรศึกษำ 2560
ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง
กำรแข่งขันเขียนภำพไทยประเพณี ม.1-ม.3
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ
ครั้งที่ 67 ปีกำรศึกษำ 2560
ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง
กำรแข่งขันกำรจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่
มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ ป.4-ป.6
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ
ครั้งที่ 67 ปีกำรศึกษำ 2560

22

ส่วนที่ 4
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
4.1 ด้ำนสิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำ
ปีกำรศึกษำ 2561 ประชำกรวัยเรียนในเขตพื้นที่กำรศึกษำ จำนวน 61,125 คน เข้ำเรียนในระดับ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จำนวน 33,678 คน คิดเป็นร้อยละ 55.10
ปีกำรศึกษำ 2560 มีนักเรียนในสังกัดจบหลักสูตรจำนวน 4,822 คน ซึ่งจบหลักสูตรประถมศึกษำ คิด
เป็นร้อยละ 98.93 รองลงมำได้แก่หลักสูตรมัธยมศึกษำตอนปลำย คิดเป็นร้อยละ 90.90 และหลักสูตร
มัธยมศึกษำตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 83.91
4.2 ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ
ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 คะแนนเฉลี่ย 4 กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ ต่ำกว่ำระดับประเทศ และสพฐ. และผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ
ขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 คะแนนเฉลี่ย 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ต่ำกว่ำระดับประเทศและสพฐ.
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 คะแนนเฉลี่ย 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ต่ำกว่ำระดับประเทศและสพฐ.
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับชำติ (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 คะแนนควำมสำมำรถด้ำน
ภำษำ ด้ำนคำนวณ และด้ำนเหตุผล สูงกว่ำทุกระดับตั้งแต่ระดับจังหวัด ศึกษำธิกำรภำค สพฐ.และประเทศ
4.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 ร้อยละเฉลี่ยได้ 90.05 อยู่ในระดับควำมโปร่งใสฯ สูงมำก
4.4 ข้อเสนอแนะ
เห็นควร หำแนวทำงแก้ไขและกำรพัฒนำกำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ให้ได้ผลที่สูงขึ้น

23
ส่วนที่ 5
ภำคผนวก
คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 3 (ก.ต.ป.น.)
1. นำยไพบูลย์ ศรีสุธรรม
2. นำยชยำพล นนท์ศิริ
3. นำยสิทธิพร อ่อนคำ
4. นำงอัจฉรำ จันทรักษ์
5. นำยนเรศ คำเสียง
6. นำยสมควร โมทะจิตร
7. นำยธนกร แก้วธรรม
8. นำยวิเศษ สำลี
9. นำยประจักษ์ ทองเลิศ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนของรัฐ
กรรมกำรผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนของเอกชน
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ด้ำนกำรศึกษำปฐมวัย
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ด้ำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ด้ำนกำรวิจัยและประเมินผล
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ด้ำนกำรบริหำรกำรศึกษำ
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ด้ำนศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
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คณะทำงำน
ที่ปรึกษำ
นำยไพบูลย์ ศรีสุธรรม
ว่ำที่ ร.ต.สำรวย นกงำม
นำยพิจิตร ทำนะ
คณะทำงำน
นำยประจักษ์ ทองเลิศ
นำงสำวอุษำ พรมมำ
นำยพุทธ มงคล
น.ส.เกษศิรินทร์ แพงวิเศษ
นำงปรำใส สุทธิกรณ์
นำงนันทนำ หมื่นจิตร
นำงเพ็ญศรี คำวงค์
น.ส.อุไร บุญแปลง
น.ส.สุพรรณิกำร์ ทำอินทร์
นำยยุทธพงศ์ สีดำ
นำยธรรมนูญ ทองหนองบัว
นำยโชติรัตน์ คำไพเรำะ
นำยเอนกพงศ์ วิลัยเลิศ
น.ส.ศศิธร พรมมำดวง

ผู้อำนวยกำร สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
รองผู้อำนวยกำร สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
รองผู้อำนวยกำร สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
นักวิชำกำรกำรเงินและบัญชีชำนำญกำรพิเศษ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร พิเศษ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร
เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน
พนักงำนรำชกำร
ลูกจ้ำงชั่วครำว (เจ้ำหน้ำที่คอมพิวเตอร์)
ลูกจ้ำงชั่วครำว (พนักงำนพิมพ์ดีด)

