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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  

(ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1/2563  
วันพฤหัสบดีที ่18 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  

ณ ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
*********************************************************************************************************************************************************** 

 ผู้มาประชุม  
1. นายส าเริง บุญโต   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  
2. นางปติมา กาญจนากาศ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  
3. นายบุญชาย โชยรัมย ์  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  
4. นางสุเนตร ขวัญด า  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  
5. นายชวลิต เจนเจริญ  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  
6. นายพัลลภ พัวพันธุ์   ผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ  
7. นางเพ็ญศรี เงางาม   ผู้บริหารสถานศึกษาของเอกชน  
8. นายแสน แหวนวงศ ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
9. นายทันใจ ชูทรงเดช   ผู้ทรงคุณวุฒิ  
10. นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
11. นายวสันต์ ค าเกลี้ยง   ผู้ทรงคุณวุฒิ  
12. นายสุวรรณ สายไทย   ผู้ทรงคุณวุฒิ  
13. นางสาวชูจิตร ชูทรงเดช  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
14. นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
15. นายสุชาติ ค าบุญฐิติสกุล ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  
16  นางนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
17. นายเสนอ ประพันธ์   ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
18. นางชัญญรัชญ์ ชูทอง  (แทน) ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
19. นางปฤษณา อรรถเวทิน  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี  
20. นางสาวลัดดาวัลย์ ไชยยา  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  
21. นายวัชรา สามาลย์   ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
22. นางตวงรัตน์ เกียรติคุณรัตน์  ศึกษานิเทศก์   
23. นางนาถสุดา จินดาศรี  ศึกษานิเทศก์  
24. นายดนัย ค าผุย   ศึกษานิเทศก์  
25. นางพชรพรรณ ด่านวิไล  ศึกษานิเทศก์  
26. นางณัฐกานต์ ปีแหล่   ศึกษานิเทศก์  
27. นายพิจิตร อุตตะโปน  ศึกษานิเทศก์  
28. นายสดใด  กาพย์กลอน ศึกษานิเทศก์ 
29. นายรวิชญุฒม์ ทองแม้น  ศึกษานิเทศก์  
30. นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์  ศึกษานิเทศก์  
31. นายวรวิทย์ วุฒิยา   ศึกษานิเทศก์ 
32. นางจิอาภา คนึงเพียร  ศึกษานิเทศก์  
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ผู้ไม่มาประชุม  
ไม่มี 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
 33. นางพิชญ์สินี เจริญรัตน์       นักประชาสัมพันธ์   

           34. นางสาววิรัลพัชร์ จันทร์เกียรติกร  เจ้าหน้าที่กลุ่มDLICT  
           35. นางสาวกมลรัตน์ ส านักนิตย์       ครูธุรการ (ช่วยราชการ กลุ่มDLICT) 
การด าเนินการประชุม ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 การจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา       
(ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1/2563 นี้ ได้ด าเนินการตามประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 เรื่อง มาตรการ
ปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3 ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 
  ข้อ 4 ให้จัดตั้งจุดคัดกรอง และเจ้าหน้าที่บริการตรวจวัดอุณหภูมิทางร่างกาย ในทุกทางเข้า–ออกของ
อาคาร โดยท าการตรวจวัดอุณหภูมิทางร่างกายทุกคนทุกครั้งที่เข้า-ออกอาคาร หากพบว่ามีไข้สูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส 
ให้กลับบ้านเพื่อเฝูาระวังตนเอง เป็นเวลา14 วัน โดยไม่ถือเป็นวันลา และปฏิบัติตนตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข
อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรายงานอาการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
  ข้อ 5 จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ทุกจุดเข้าออกอาคาร ห้องประชุมส านักงาน สถานที่ปฏิบัติงาน ฯลฯ  
  ข้อ 6 การจัดประชุม อบรม สัมมนา ให้ใส่หน้ากากอนามัย และจัดที่นั่งห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร รวมทั้ง
ให้ด าเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.  
 วันนี้ นายส าเริง บุญโต ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เป็นประธานใน 
การประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ 
 1. ประธานฯ แนะน าผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใหม่ 3 ท่าน ที่มาด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  ณ สพม.33 ตามล าดับดังนี้  นายบุญชาย โชยรัมย์  นางสุเนตร ขวญัด า 
และนายชวลิต เจนเจริญ  ซึ่งทั้ง 3 ท่าน มาจากโรงเรียนในสังกัด สพม.32 (บุรีรัมย์)   
   2. แนะน าบุคลากรส านักงาน ที่มาบรรจุใหม่ ณ สพม.33 ได้แก่ 
  2.1 นางจิอาภา คนึงเพียร  บรรจุในต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ช านาญการ (เดิมเป็น ข้าราชการครูโรงเรียน
ห้วยจริงวิทยา) ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  2.2 นางสาวแก้วตา ปัญญายงค์ (ส าเร็จการศึกษา กศ.บ.จิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) 
ภูมิล าเนา อ าเภอเมืองสุรินทร์ สอบได้และบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ต าแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจ าเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ปฏิบัติงานที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 ที่ประชุม  รับทราบร่วมกัน 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

  ตามท่ีกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัด
ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที ่1/2562 เมื่อวันจันทร์ที ่1 เมษายน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมคชาธาร ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 นั้น  ขอน าเสนอรายงานการประชุมต่อที่ประชุมนี้ (เอกสารแนบท้าย หมายเลข 1 
หน้า 38-50)  เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 ที่ประชุมร่วมรับทราบ และประธานแจ้งว่า หากมีประเด็นที่ต้องแก้ไข ขอให้แจ้งเลขานุการการประชุมได้แก้ไข
รายงานการประชุมดังกล่าว ให้ถูกต้อง เพ่ือถือปฏิบัติราชการต่อไป  

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม  
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
 3.1 กลุ่มอ านวยการ 
  3.1.1 วิธีการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ 
เขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประจ าปี 2563 
   นางปติมา กาญจนากาศ รอง ผอ.สพม.33 แจ้งต่อที่ประชุมดังนี้ 
      ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดประชุมทางไกลชี้แจง (Teleconference) 
เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประจ าปี 2563 ในวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 เพื่อแทนคณะเดิม  
ที่ก าลังจะหมดวาระลง การนี้ ขอให้แต่ละส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เตรียมความพร้อมเพ่ือด าเนินการประกาศสรรหา
ต่อไป 
    ซึ่ง สพฐ. ให้ด าเนินการประกาศและสรรหา องค์คณะชุดใหม่ ที่ให้มีการเปลี่ยนจ านวนคณะกรรมการ
คือ จาก 9 คน เหลือ 8 คน โดยที่ สพม.33 จะไม่มีผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน แล้วให้ ส่ง สพฐ. ภายในวันที่ 5 
ตุลาคม 2563 เพ่ือด าเนินการประกาศองค์คณะชุดใหม่ให้พร้อมเพรียงกันทั้ง 225 เขตพ้ืนที่การศึกษา  

  ที่ประชุม รับทราบ 
 3.2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
   นายบุญชาย โชยรัมย์ รอง ผอ.สพม.33 แจ้งต่อที่ประชุม (เพ่ิมเติมจากวาระการประชุม) ดังนี้ 
    1) นโยบายการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563   
     สพม.33 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือออกก ากับติดตามการรับนักเรียน
โรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง ในวันที่ 6-7 มิถุนายน 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีการเปิดสมัครรอบพิเศษ เพ่ิมเติม
คือ กรณีโรงเรียนวีรวัฒน์โยธนิ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 นี้ 
    2) การด าเนินงานของ กองทุน ฉก.ชน.ของ สพม.33 ที่ได้ช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับประสบภัยหรือ
เสียชีวิต และมีฐานยากจน  
     ในรายที่เสียชีวิต ช่วยเหลือศพละ 3,000 บาท มีจ านวน 8 คน ส่วนนักเรียนที่ได้รับประสบภัย
หรือมีฐานยากจน คณะกรรมการได้พิจารณาช่วยเหลือ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของกองทุนฯที่ก าหนดไว้  และในขณะนี้ 
(ณ วันที่ 18 มิ.ย.63) กองทุน ฉก.ชน.ของ สพม.33 มีเงินคงเหลือในบัญชี 1,108,321.50 บาท  
   นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา แจ้งต่อท่ีประชุมดังนี้ 
  3.2.1 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ปัญหาสุขภาพจิตเด็กนักเรียน เตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 
ที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (1 กรกฎาคม 2563) อันเนื่องมาจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ส าหรับสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   ตามสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบในการด าเนินชีวิต
ของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนของเด็กนักเรียนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ท าให้เด็กนักเรียนได้รับผลกระทบด้าน 
สุขภาวะทางจิต อาจมีความต้องการความช่วยเหลือในการขอรับค าปรึกษา เพ่ือจัดการความวิตกกังวล ความเครียด และ
ขวัญและก าลังใจ 
   ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีความห่วงใยต่อสุขภาพจิต ของเด็กนักเรียน 
อันเนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอให้โรงเรียนสร้างความตระหนักในการเฝูาระวัง ปูองกันและแก้ใขปัญหาสุขภาพจิต
เด็กนักเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (1 กรกฎาคม 2563) จึงก าหนดมาตรการเฝูาระวัง ปูองกันและ 
แก้ไขปัญหาสุขภาพจิตเด็กนักเรียน ใน 7 ภารกิจ ดังนี้ 
   1. ให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง น าระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้ ตามองค์ประกอบทั้ง 5 ประการ 
จัดให้มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน คัดกรองสุขภาวะทางจิตใจ จ าแนกเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง 
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กลุ่มมีปัญหา กรณีพบว่ามีกลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา ให้รีบด าเนินการปูองปันและแก้ไขปัญหาทันที ระหว่างวันที่ 8-26
มิถุนายน 2563 และรายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33  ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563                  
   2. ให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ตระหนักถึงผลกระทบสุขภาวะทางจิตของเด็กนักเรียนเนื่องจากผู้ปกครอง
ไม่มีรายได้หรือรายได้ลดลงซึ่งไม่สัมพันธ์กับรายจ่าย หากโรงเรียนมีการเก็บค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพ่ิมให้โรงเรียนพิจารณางด 
หรือขยายระยะเวลา หรือลดจ านวนการเก็บเงินค่าใช้จ่ายนั้น โดยต้องผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน หากมีการร้องเรียน ร้องทุกข์เป็นสื่อสาธารณะในวงกว้าง ให้รายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 33 เพ่ือตรวจสอบให้ได้ข้อเท็จจริงโดยเร็ว                  
   3. ให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง จัดให้มีระบบการสาธารณสุขและการให้ค าปรึกษาด้านสุขภาวะทางจิต 
เพ่ือเฝูาระวัง ปูองกันและแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที จัดให้มีคณะกรรมการระดับสถานศึกษา โดยมีเครือข่ายภายนอก 
เช่น เจ้าหน้าที่ต ารวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หน่วยงานเอกชน กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ร่วมกันเฝูาระวัง สามารถติดต่อหรือ 
ส่งต่อได้อย่างทันท่วงที  
                  4. ให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง จัดระบบเวรยามและก าจัดจุดเสี่ยง มุมอับ เช่น ห้องน้ า สระน้ า อาคาร
เรียน ตรวจกระเป๋านักเรียน เป็นต้น เนื่องจากนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา อาจเกิดภาวะซึมเศร้าขั้นวิกฤติ     
ท าร้ายตัวเอง เช่น กระโดดจากอาคารเรียน ผูกคอด้วยเชือกหรือผ้า กระโดดน้ า เสพยาเสพติด ใช้อาวุธปืน และของมีคม 
เป็นต้น และอาจขาดสติกระท าความรุนแรงกับเพื่อนนักเรียนด้วยกันเอง อันเนื่องมาจากการกลั่นแกล้ง ล้อ รังแกกัน                 
   5. ให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ติดตาม ตรวจสอบการมาเรียน (กรณีมีการเรียนการสอนปกติ)  ของ
นักเรียน หากพบว่านักเรียนบางคนไม่มาโรงเรียนต่อเนื่องหลายวัน มอบหมายให้ครูประจ าชั้นลงพ้ืนที่เยี่ยมบ้านนักเรียน
ทันที หากพบความผิดปกติให้ด าเนินการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือและรายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
33 โดยเร็ว 
                  6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จะออกนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ และสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้ผู้อ านวยการโรงเรียนและครูในสังกัด ระหว่างวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2563                   
   7. ส าหรับมาตรการด้านการสาธารณสุขในการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
นั้น ให้โรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการที่จังหวัดหรือรัฐบาลก าหนดอย่างเคร่งครัด 
  3.2.2 ทุนการศึกษา Nalanda University สาธารณรัฐอินเดีย 
   ด้วยส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่าส านักงานเลขาธิการอาเซียนมีหนังสือแจ้งเกี่ยวกับ 
Nalanda University สาธารณรัฐอินเดีย ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจ าปี 
การ 2020–2022 ภายใต้กองทุน ASEAN India Cooperation Fund โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
    1. โครงการทุนการศึกษาดังกล่าวมอบให้กับนักศึกษาในประเทศสมาชิกอาเซียน เพ่ือศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาโท ณ Nalanda University สาธารณรัฐอินเดีย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้าน
การศึกษาและวัฒนธรรมระดับประชาชนระหว่างกัน 
    2. Nalanda University เปิดรับสมัครนักศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียน มีทุนการศึกษา จ านวน 
4 หลักสูตร ได้แก่ 1) MBA in Sustainable Development and Management 2) Ecology and  Environment 
Studies 3) Buddhist Studies, Philosophy & Comparative Religion และ 4X Historical Studies โดยผู้สนใจ
สามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมและยื่นใบสมัครออนไลน์ตามที่ระบุไว้ได้ทางเว็บไซต์ 
https://online.nalandauniv.edu.in/app/  และการรับสมัครจะสิ้นสุดภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขตประชาสัมพันธ์ทุนดังกล่าวไปยังสถานศึกษา
ในสังกัดเพ่ือด าเนินการต่อไป 



หน้า 5 

 

  3.2.3 ผลการสรรหาพนักงานราชการ ต าแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจ าเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33   

         ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้สรรหา พนักงานราชการ ต าแหน่ง 
นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จ านวน 1 อัตรา  ผู้ได้รับการสรรหา ได้แก่ นางสาว
แก้วตา ปัญญายงค์  มาปฏิบัติงาน ณ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป 

  ที่ประชุม  รับทราบร่วมกัน 
 3.3 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
   ไม่มีข้อราชการชี้แจง 
 3.4 กลุ่มนโยบายและแผน 
   นางปติมา กาญจนากาศ  รอง ผอ.สพม.33 แจ้งต่อที่ประชุมดังนี้ 
  3.4.1 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 33 
                      วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เปูาประสงค์  กลยุทธ์ 
                      แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
                          ความเชื่อมโยงโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กับ กลยุทธ์ สพม.33/นโยบาย 
สพฐ./ยุทธศาสตร์ชาติ  ที่ได้จากการร่วมกันคิดร่วมกันท าในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการ  
จากการประชุมผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 14-16 ตุลาคม 2562 

วิสัยทัศน์   
        “ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เป็นองค์กรคุณภาพมาตรฐานระดับสากล  
สร้างทุนมนุษย์ด้วยนวัตกรรม  น้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้  

ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
3. ส่งเสริม พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และ  

มีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์อย่างมืออาชีพ 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง 

ทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
6. ส่งเสริมระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital  Technology) เพ่ือมุ่งสู่ Thailand 4.0 
เป้าประสงค์    

  1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องและเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม
จริยธรรมมีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อม
อารี มีวินัย รักษาศีลธรรม โดยน้อมน าพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ 

   2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและอ่ืน ๆ 
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
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   3. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตาม 
หลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมืองพลโลกที่ดี (Global Citizen)  
พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ และนานาชาติ 

4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ใน 
พ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณตามมาตรฐาน 
วิชาชีพ  เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม ใช้เทคโนโลยี และน้อมน าศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

   6. ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าทางวิชาการ น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้บริหารงาน ยึดหลัก 
ธรรมาภิบาลและน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ 

   7. สถานศึกษาจัดการศึกษา เพ่ือการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable  
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สถานศึกษา  มีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ  มีระบบข้อมูล 
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย  เทคโนโลยีดจิิทัล
นวัตกรรม ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
   กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
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แผนใช้จ่ายงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

ที่ รายการ จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ์ สพม.33 

 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
1 ค่าเบ้ียเลี้ยง พาหนะ ท่ีพัก ไปราชการ 300,000 สพม.33 6 
2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 200,000 สพม.33 6 
3 ค่าซ่อมแซมส านักงาน และประกันภัยรถยนต์ 100,000 สพม.33 6 
4 วัสดุส านักงาน 800,000 สพม.33 6 
5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 500,000 สพม.33 6 
6 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว  741,600 สพม.33 6 
7 ค่าสาธารณูปโภค 500,000 สพม.33 6 

8 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานเทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ก า ร สื่ อ ส า ร ภ า ย ใ น  ส พ ม . 3 3  
(อินเทอร์เน็ต) 

165,000 นายวัชรา   สามาลย์ 2, 4, 6 

9 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
2563     

100,000 นางตวงรัตน์ เกียรติคุณรัตน์ 
นางนาถสุดา จินดาศรี 

2,6 

10 โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

270,000 นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสด์ิ 
นางพชรพรรณ ด่านวิไล 

2 

11 โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่
มาตรฐานสากล        

50,000 นายรวิชญุฒม์  ทองแม้น 2 

12 
โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ 

81,000 นายวัชรา   สามาลย์ 2 

13 โครงการมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา สพม.33 
(สุรินทร์) ปี 2563    

68,000 นายสดใส  กาพย์กลอน 
นายวัชรา   สามาลย์ 

2 

14 โครงการกระบวนการจัดการบรูณาการงานนโยบาย ลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้สู่ทักษะอาชีพ 

50,000 นางณัฐกานต์ ปีแหล่ 2 

15 โครงการสืบสานศาสตร์พระราชาพึ่งพาตนเอง  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

50,000 นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสด์ิ 1,2 

16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดท า
ผลงานทางวิชาการของผู้อ านวยการสถานศึกษา เพื่อ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ  ตาม
หลักเกณฑ์ ว 17/2563 

36,240 นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี 
และคณะกลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

3 

17 โครงการพัฒนางานและระบบการบริหารจัดการด้าน
การบริหารงานบุคคล    

100,000 นายเสนอ ประพันธ์ 
และคณะ 

3 

18 เพิ่มประสิทธิภาพแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 /แผนพัฒนาคุณภาพคุณภาพการศึกษา และ
การบริหารจัดการท่ีดีของ สพม.33 

25,000 นางนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์นาง
จุไรภรณ์ สิริไสย 

6 
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ที่ รายการ จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ์ สพม.33 

19 โครงการประชุมประเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์จัดท า
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562/รับการติดตาม ประเมินและ
รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ /ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปงีบประมาณพ.ศ.2563 

80,000 นางนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์ 
นางปาณิศา นิเลิศรัมย์ 

6 

20 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  

475,560 นางนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์และ
คณะ 

6 

21 โครงการอบรมปฏิบัติการการใช้งานระบบส านักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (My office)   

20,600 นางสาวชูจิตร ชูทรงเดชและ
คณะ 

3,6 

22 โครงการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การ
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ   

150,000 นางสาวชูจิตร ชูทรงเดชนาง
พิชญ์สินี  เจริญรัตน์ 
นางปวีณา  กระเวนกิจ 

6 
 
 

23 โครงการอบรมปฏิบัติการจัดท าฐานข้อมูล Big Data 
โดยใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

50,000 
 
 

 

นายวัชรา   สามาลย์และ
คณะ DLICT 

6 

24 โครงการพัฒนาการจัดท าข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษา    

50,000 นายวัชรา   สามาลย์และ
คณะ DLICT 

6 

25 โครงการส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

85,000 นายเสนอ  ประพันธ์ 
นางชัญญรัชญ์ ชูทอง 

3 

26 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบริหาร
จัดการงานในหน้าท่ีสู่ความเป็นเลิศส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  

20,000 นางประดิษฐา  
ธนรุ่งเรืองทวี 
นางชัญญรัชญ์ ชูทอง 

3,6 

27 โครงการอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับกฎหมาย 
การสืบสวน การสอบสวนและ 
การด าเนินการทางวินัยข้าราชการครแูละบุคลากร กศ. 

20,000 นางปฤษณา  อรรถเวทิน 
นายนคร  เจือจันทร์      

3 

28 โครงการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ
สถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

20,000 นางสาวลัดดาวัลย์  ไชยยา 6 

29 โครงการจัดการแข่งขันมหกรรมความสามารถ
ศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 

200,000 นางชมพูทิพย ์ธรรมโสภณ 
และคณะ 

2 

30 โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ
ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563        

162,000 นางประดิษฐา  
ธนรุ่งเรืองทวี  
นางชัญญรัชญ์ ชูทอง 

3 

31 โครงการ  พฒันาระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาและยกระดับคุณภาพงานวิชาการ 

30,000 นายรวิชญุฒม์  ทองแม้น 6 

 (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) 5,500,000   
หมายเหตุ   ถัวจ่ายทุกรายการ 
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 ความเชื่อมโยงโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
กับ กลยุทธ์ สพม.33/นโยบาย สพฐ./ยุทธศาสตร์ชาติ 

ที่ รายการ กลยุทธ์  
สพม.33 

นโยบาย 
สพฐ. 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

1 โครงการส่ง เสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารภายใน สพม.33 (อินเทอร์เน็ต) 

2,4,6 4,6 4 

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 

2,6 3,6 3 

3 โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 

2 3 3 

4 โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่
มาตรฐานสากล        

2 2 2 

5 โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ 2 2,3 2 
6 โครงการมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา สพม.33 (สุรินทร์)ปี 2563 2 2,3 3 
7 โครงการกระบวนการจัดการบูรณาการงานนโยบาย ลดเวลา

เรียน เพิ่มเวลารู้สู่ทักษะอาชีพ 
2 3 3 

8 โครงการ สืบสานศาสตร์พระราชาพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

1,2 1 1 

9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการจัดท าผลงานทาง
วิชาการของผู้อ านวยการสถานศึกษา เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ  ตามหลักเกณฑ์ ว 17/2563   

3 3 3 

10 โครงการพัฒนางานและระบบการบริหารจัดการด้านการ
บริหารงานบุคคล    

3 3 3 

11 เพ่ิมประสิทธิภาพแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 /แผนพัฒนาคุณภาพคุณภาพการศึกษา และการบริหาร
จัดการที่ดีของ สพม.33 

6 6 6 

12 โครงการ ประชุมประเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์จัดท ารายงานผล
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562/รับการติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงานตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ /ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

6 6 6 

13 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่ฯเขต33  6 6 6 

14 โครงการอบรมปฏิบัติการการใช้งานระบบส านักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (My office)   

3,6 3,6 3,6 

15 โครงการประชุมสัมมนาเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่าง
มีประสิทธิภาพ   

6 6 6 
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ที่ รายการ กลยุทธ์  
สพม.33 

นโยบาย 
สพฐ. 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

16 อบรมปฏิบัติการจัดท าฐานข้อมูล Big Data โดยใช้ระบบ
สนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาและระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา 

6 6 6 

17 โครงการพัฒนาการจัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  6 6 6 
18 โครงการส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
3 3 3 

19 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือบริหารจัดการงานใน
หน้าที่สู่ความเป็นเลิศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 33  

3,6 3,6 3,6 

20 โครงการอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการเก่ียวกับกฎหมาย การ
สืบสวน การสอบสวนและ 
การด าเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3 3 3 

21 โครงการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสถานศึกษา
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

6 6 6 

22 โครงการ จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมของนักเรียน ประจ าปี 
พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

2 2,3 2 

23 โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563        

3 3 3 

24 โครงการ  พัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาและยกระดับคุณภาพงานวิชาการ 

6 6 6 
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  3.4.2 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ของ สพฐ. 
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  3.4.3 การรายงาน ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน 
       1. ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้ด าเนินโครงการการติดตามเพ่ือพัฒนา 
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  โดยจัดท าแบบติดตาม 
ประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
จ านวน 6 นโยบาย จ านวน 28 ตัวชี้วัด (เกี่ยวข้องกับ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จ านวน 13 
ตัวชี้วัดและตัวชี้วัดย่อย จ านวน 2 ตัวชี้วัด  รวมเป็น 15 ตัวชี้วัด) รายละเอียดดังนี้ 
           - นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  จ านวน 5  ตัวชีว้ัด 
           - นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันขอประเทศ จ านวน  3 ตัวชีว้ัด 
           - นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์  จ านวน  6 ตัวชี้วัด 
           - นโยบายที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา จ านวน 4 ตัวชีว้ัด 
           - นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  จ านวน 4 ตัวชี้วัด 
           - นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา จ านวน  6 ตัวชี้วัด  
        2. การเก็บรวบรวมข้อมูล   

2.1 เก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตาม ประเมินผล  
เปิด- ปิด ระบบ e-MES ดังนี้ 
   รอบท่ี 1  เปิดระบบระหว่าง วันที่ 7 เมษายน - 1  มิถุนายน 2563   จ านวน  1 ตัวชี้วดั 
                     รอบท่ี 2  เปิดระบบระหว่าง วันที่ 3 มิถุนายน - 15 กันยายน 2563  จ านวน 14 ตัวชีว้ัด 
            2.2 เก็บรวบรวมข้อมูลจากส านักต่างๆในส่วนกลาง 
            2.3 เก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะด าเนินการลง
พ้ืนที่ ติดตาม ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        3. เกณฑ์การประเมิน ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ 
            3.1 การประเมินผลเทียบค่าเป้าหมาย 
            3.2 การประเมินผลระดับคุณภาพโดยแบ่งเป็น 5 ระดับดังนี้ ดีเยี่ยม,ดีมาก,ดี, พอใช้,ปรับปรุง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 แต่งตั้งมอบหมายกลุ่ม/ผู้รับผิดชอบตามตัวชี้วัด ดังนี้  
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นโยบายที่ 1 ด้านจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และชาติ 

ตัวช้ีวัด วิธีการติดตาม ประเมินผล ระยะเวลาใน 
การรายงานผล 

 
 

กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ประเมินเทียบ
ค่าเป้าหมาย 

ประเมินเทียบ
ค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดที่  1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

- 
ติดตาม

ร่วมกับตัวชี้วัด
ที่ 2 

รอบท่ี 1 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา 
1. นายวัชรา  สามาลย์ 
2. นายดนัย  ค าผุย  
3. นางณัฐกานต์  ปีแหล่ 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
1. นางชมพูทิพย์  ธรรมโสภณ 
2. นางนุษย์นภา  พิทยารักษ์ 
3. นางสาวปาณิศา  สมมี 

ใช้ข้อมูลผลการ
ด าเนินงานร่วมกับ
มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ 
ที่ 3 ประเด็นการ
พิจารณาที่ 4 ผลการ
ประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ ตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 

ตัวชี้วัดที่  2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ี
ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม 
อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคม
โดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบ
อ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

 
 
        - 

 รอบท่ี 1 

ตัวชี้วัดที่  3 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และ
มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุก
รูปแบบที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เช่น ภัย
จากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามใน
ชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ 
เป็นต้น 

 - รอบท่ี 2 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
1. นางชมพูทิพย์  ธรรมโสภณ 
2. นางนุษย์นภา  พิทยารักษ์ 
3. นายสิรวิชญ์ แสนดี 
4. นางสาวปาณิศา  สมมี 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา 
1. นายวัชรา  สามาลย์ 
2.นางสาววิรัลพัชร จันทร์เกียรติกร 

 
ติดตามและเปรียบเทียบ
ค่าเป้าหมาย            
(ร้อยละ 100) 
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                                     ตัวช้ีวัด 

วิธีการติดตาม ประเมินผล 
ระยะเวลาใน 

การรายงานผล 

 
 
           กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ 

               หมายเหตุ ประเมินเทียบ
ค่าเป้าหมาย 

ประเมินเทียบ
ค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดที่  6 จ านวนสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมรา
โชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิรา
ลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-  รอบท่ี 2 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา 
1. นายวัชรา  สามาลย์ 
2. นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ 
3. นายดนัย  ค าผุย  

ใช้ข้อมูลผลการ
ด าเนินงานร่วมกัน ตัวชี้วัดที่  7 จ านวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศ

สิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ี
ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

- 
ติดตาม
ร่วมกับตัวชี้วัด
ที่ 6 

รอบท่ี 2 
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นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 
 

ตัวช้ีวัด 

วิธีการติดตาม ประเมินผล ระยะเวลาใน 
การรายงาน

ผล 

 
กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ประเมิน
เทียบค่า
เป้าหมาย 

ประเมิน
ระดับ

คุณภาพ 
ตัวชี้วัดที่  8 จ านวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้าน

วิชาการมีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับ
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 

- - - 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
1. นางชมพูทิพย์  ธรรมโสภณ 
2. นางนุษย์นภา  พิทยารักษ์ 
3. นางสาวปาณิศา  สมมี 
กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 
1. นายวัชรา  สามาลย์ 
2. นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ 
3. นายดนัย  ค าผุย  

ใช้ข้อมูลผลการด าเนินงาน
ร่วมกับมาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 
4 ประเด็นการพิจารณาที่ 4 
ประเด็นย่อยที่ 4.3 เด็กท่ีมี
ความสามารถพิเศษ 

ตัวชี้วัดที่  9 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมิน
สมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน 
(Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy)  
และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Literacy) ตามแนวทาง PISA 

 
        
 

- 
 รอบท่ี 2 

กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 
1. นายวัชรา  สามาลย์ 
2. นางพชรพรรณ  ด่านวิไล 
3. นายพิจิตร  อุตตะโปน 
4.นางณัฐกานต์  ปีแหล่ 

 

ตัวชี้วัดที่  10 ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับ
โอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับ
นานาชาติ 

- - - 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
1. นางชมพูทิพย์  ธรรมโสภณ 
2. นางนุษย์นภา  พิทยารักษ์ 
3. นายสิรวิชญ์ แสนดี 
4. นางสาวปาณิศา  สมมี 

 

ใช้ข้อมูลผลการด าเนินงาน
ร่วมกับมาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 
4 ประเด็นการพิจารณาที่ 4 
ประเด็นย่อยที่ 4.3 เด็กท่ีมี
ความสามารถพิเศษ และใช้
ข้อมูลจากส านักส่วนกลาง 
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นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ตัวช้ีวัด 

วิธีการติดตาม 
ประเมินผล ระยะเวลาใน 

การรายงาน
ผล 

 
กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ ประเมิน
เทียบค่า
เป้าหมาย 

ประเมิน
ระดับ

คุณภาพ 
ตัวชี้วัดที่
11 

ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร 
มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) 

-  รอบท่ี 2 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา 
1. นายวัชรา  สามาลย์ 
2. นายดนัย  ค าผุย 
3. นางณัฐกานต์  ปีแหล่ 
4. นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ 

 

ตัวชี้วัดที่
13 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 

-  รอบท่ี 1 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา 
1. นายวัชรา  สามาลย์ 
2. นายพิจิตร  อุตตะโปน 

 

ตัวชี้วัดที่
14 

ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี
ทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงาน
ท า ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง 
มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่
เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
ย่อย 14.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ย่อย 14.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 
 
 

- 
 รอบท่ี 2 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
1. นางชมพูทิพย์  ธรรมโสภณ 
2. นางสาวปาณิศา  สมมี 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา 
1. นายวัชรา  สามาลย์ 
2. นายดนัย  ค าผุย  
3. นางจิอาภา คนึงเพียร 
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ตัวช้ีวัด 
วิธีการติดตาม 
ประเมินผล 

ระยะเวลาใน 
การรายงาน

ผล 

 
กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ตัวชี้วัดที่
15 

ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต 
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

 
      
      - 

 
ใช้ข้อมูล
ร่วมกับ 
ตชว.11 

รอบท่ี 2 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 
1. นายวัชรา  สามาลย์ 
2. นายดนัย  ค าผุย  
3. นางณัฐกานต์  ปีแหล่ 
4. นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ 

ใช้ข้อมูลผลการด าเนินงาน
ร่วมกับตัวชี้วัดที่ 11 ผู้เรียนทุก
ระดับมีสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตรมีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 (3R8C) 

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์(ต่อ) 

ตัวช้ีวัด 

วิธีการติดตาม ประเมินผล 
ระยะเวลาใน 
การรายงาน

ผล 

 
 กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ประเมิน
เทียบค่า
เป้าหมาย 

ประเมิน
ระดับ

คุณภาพ 
ตัวชี้วัดที่
16 

ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุข
ภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามท่ีก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดย่อย 16.2 ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (สพม.) 

-  รอบท่ี 2 

กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา 
1. นายวัชรา  สามาลย์ 
2. นายดนัย  ค าผุย  
3. นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ 
 

 

ตัวชี้วัดที่
17 

ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” 
เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษา
ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อ านวยการ
การเรียนรู้ 

 - รอบท่ี 2 

กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา 
1. นายวัชรา  สามาลย์ 
2. นายดนัย  ค าผุย  
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 นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

ตัวช้ีวัด 

วิธีการติดตาม 
ประเมินผล ระยะเวลาใน 

การรายงาน
ผล 

 
กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ ประเมิน
เทียบค่า
เป้าหมาย 

ประเมิน
ระดับ

คุณภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 18 ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษา

ที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
ย่อย 18.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   
(สพม.) 

        - 

 รอบท่ี 2 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
1. นางชมพูทิพย์  ธรรมโสภณ 
2. นางนุษย์นภา  พิทยารักษ์ 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 22 สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐาน
อย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท 
ขนาด และพ้ืนที่ 

   

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา 
1. นายวัชรา  สามาลย์ 
2. นางตวงรัตน์ เกียรติคุณรัตน์ 
3. นางนาถสุดา จินดาศรี 

 

ใช้ข้อมูลผลการด าเนินงานร่วมกับ
มาตรฐานที่ 3  
ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษา 
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
(ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน) 

ตัวชี้วัดที่ 23 สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  รอบท่ี 2 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1. นายวัชรา  สามาลย์ 
2. นางสาววิรัลพัชร จันทร์เกยีรติกร 
3. นางสาวกมลรัตน์ ส านักนิตย์ 

 

ตัวชี้วัดที่ 24 สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มี
ประสิทธิภาพ 

 

 รอบท่ี 2 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
1. นางชมพูทิพย์  ธรรมโสภณ 
2. นายสิรวชิญ์ แสนดี 
3. นางนุษย์นภา  พิทยารักษ์ 
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นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัด 

วิธีการติดตาม ประเมินผล 
ระยะเวลาใน 
การรายงาน

ผล 

 
กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ประเมิน
เทียบค่า
เป้าหมาย 

ประเมิน
ระดับ

คุณภาพ 
ตัวชี้วัดท่ี26 สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัด

กิจกรรมให้ความรู ้ที่ถูกต้องและสร้าง
จิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ท่ีบ้านและ
ชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยา
ฆ่าแมลง ฯลฯ 

 
- 

     รอบท่ี 2 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา 
1. นายวัชรา  สามาลย์ 
2. นางณัฐกานต์  ปีแหล่ 
3. นายดนัย  ค าผุย 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
1. นางชมพูทิพย์  ธรรมโสภณ 
2. นางนุษย์นภา  พิทยารักษ์ 
3. นายสิรวิชญ์ แสนดี 
4. นางสาวปาณิศา  สมมี 
กลุ่มอ านวยการ 
1.นางสาวชูจิตร  ชูทรงเดช 
2.นางพิชญ์สิณี เจริญรัตน์ 
 

 
 
 
 
 
ใช้ข้อมูลผลการด าเนินงาน

ร่วมกันตัวชี้วัดที่ 26 
ตัวชี้วัดท่ี27 สถานศึกษามีการน าขยะมาใชป้ระโยชน์ในรูป

ผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ
และมีส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลด
ปริมาณคาร์บอนท่ีโรงเรียนและชุมชน 

- ติดตาม
ร่วมกับ
ตัวชี้วัดที่ 

26 

รอบท่ี 2 

ตัวชี้วัดท่ี28 สถานศึกษามีการบูรณาการเรือ่งการจัดการ
ขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะมาใช้
ประโยชน์รวมท้ังสอดแทรกในสาระการ
เรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 

- ติดตาม
ร่วมกับ
ตัวชี้วัดที่ 

26 

รอบท่ี 2 

ตัวชี้วัดท่ี29 นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยาย
ผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน 
เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ 
และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว 

-  
ติดตาม
ร่วมกับ
ตัวชี้วัดที่ 

26 

 
รอบท่ี 2 
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นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

ตัวช้ีวัด 
วิธีการติดตาม ประเมินผล ระยะเวลาใน 

การรายงาน
ผล 

 
กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ ประเมินเทียบ

ค่าเป้าหมาย 
ประเมินระดับ

คุณภาพ 
ตัวชี้วัดที่  34 สถานศึกษาได้รับการกระจาย

อ านาจการบริหารจัดการศึกษา
อย่างเป็นอิสระ 

 
ติดตามและ

เปรียบเทียบค่า
เป้าหมาย          

(ร้อยละ 100) 

- รอบท่ี 2 

กลุ่มอ านวยการ 
1.นางสาวชูจิตร  ชูทรงเดช 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
2.นางชมพูทิพย์  ธรรมโสภณ 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 
3.นายวัชรา   สามาลย์ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
4.นายเสนอ   ประพันธ์ 
กลุ่มนโยบายและแผน 
5.นางนวลรัตน์  จันทร์เพ็ชร์ 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
6.นายสุชาติ ค าบุญฐิติสกุล 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
7.นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี 

- คู่มือแนวทางการ
กระจายอ านาจฯ พ.ศ.
2550 

ตัวชี้วัดที่  36 สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และส านักงานส่วนกลาง 
น านวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) มาใช้ใน
การบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้ง
ระบบ 

 
 
 

 
- 

- - 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
1. นายวัชรา  สามาลย์ 
2. นางสาววิรัลพัชร จันทร์เกยีรติกร 
3. นางสาวกมลรัตน์ ส านักนิตย์ 
 

 

ใช้ข้อมูลผลการด าเนินงาน
ร่วมกับมาตรฐานที่ 1 ตัว
บ่งชี้ที่ 1 ประเด็นการ
พิจารณาที่ 4 การสร้าง
หรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยี รูปแบบในการ
บริหารและการจัด
การศึกษา 
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นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา(ต่อ) 

ตัวช้ีวัด 

วิธีการติดตาม ประเมินผล ระยะเวลา
ใน 
การ

รายงานผล 

 
กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ประเมิน
เทียบค่า
เป้าหมาย 

ประเมินระดับ
คุณภาพ 

ตัวชี้วัดที่  39 สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมี
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน
ในสังกัด 

 
 
-  รอบท่ี 2 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1. นายวัชรา  สามาลย์ 
2. นางสาววิรัลพัชร จันทร์เกยีรติกร 
3. นางสาวกมลรัตน์ ส านักนิตย์ 

 
 
ใช้ข้อมูลผลการ
ด าเนินงานร่วมกับ   
ตัวชี้วัดที่  42 
สถานศึกษาทุกแห่งมี
ระบบข้อมูล
สารสนเทศที่สามารถ
ใช้ในการวางแผนการ
จัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดที่  40 สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่
สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่างๆ น าไปสู่การ
วิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data 
Technology) 

 
 
- 

 รอบท่ี 2 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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2. นางสาววิรัลพัชร จันทร์เกยีรติกร 
3. นางสาวกมลรัตน์ ส านักนิตย์ 

ตัวชี้วัดที่ 41 สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
ส านักงานส่วนกลางมีแพลตฟอร์มดิจิทัล 
(Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้าน
บริหารจัดการศึกษา 

 
 
-  รอบท่ี 2 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1. นายวัชรา  สามาลย์ 
2. นางสาววิรัลพัชร จันทร์เกยีรติกร 
3. นางสาวกมลรัตน์ ส านักนิตย์ 

 

ตัวชี้วัดที่ 42 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ี
สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
-  รอบท่ี 2 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1. นายวัชรา  สามาลย์ 
2. นางสาววิรัลพัชร จันทร์เกยีรติกร 
3. นางสาวกมลรัตน์ ส านักนิตย์ 
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   ผอ.สพม.33 เสนอเพ่ิมเติมคือ 
    1) ทั้งแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการของเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีงบ พ.ศ.2563 นี้ 
ได้ผ่านการประชุมปฏิบัติการ อย่างเป็นขั้นตอน มีส่วนร่วมของทุกๆ ฝุายที่เก่ียวข้อง 
    2) จะน านโยบายของต้นสังกัดทุกระดับ มาผนวกเชื่อมโยงกับแผนงานโครงการกิจกรรม  
ที่จะด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปชี้แจงให้ทุกโรงเรียนทราบ ผ่านการประชุมทางไกล (Conference)  
จากส านักงานเขต ไปยังทุกโรงเรียนในสังกัด  โดยผู้บริหารระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบด้วย ผอ.สพม.33 และ 
รอง ผอ.สพม.33 รวม 5 ท่าน ในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ออกอากาศรายการสด ณ ห้องประชุม
คชาธาร สพม.33 
    3) ปีงบประมาณนี้ (2563) สพฐ. จัดสรรให้แต่ละ สพท. ค่อนข้างน้อย  จึงให้ทุกฝุายงานที่เก่ียวข้อง 
ปรับวิธีการด าเนินงานและใช้วิธีการประชุมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อตอบรับการท างานในวิถีใหม่ (New normal) 
    4) ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพม.33 ในปีที่ผ่านมา มีผลดีเยี่ยม และดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ  
ในหลายๆ รายการเกณฑ์การประเมิน เช่น มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา, ARS, KRS  แต่ยังมีรายการ ITA 
ที่ยังมีผลประเมินไม่สูงมาก เท่ากับเกณฑ์มาตรฐานที่ สพฐ. ตั้งไว้คือ ร้อยละ 85  จึงขอความร่วมมือทุกคนทุกฝุายที่
เกี่ยวข้อง ช่วยกันพัฒนางานของตนเองให้มีคุณภาพเพ่ิมข้ึนอีก โดยฝุายบริหารพร้อมให้การสนับสนุนและจะพิจารณา 
ในรายการกิจกรรมโครงการที่สามารถด าเนินการแล้ว มีผลเป็นรูปธรรมชัดเจน 
  ที่ประชุม  รับทราบร่วมกัน 
 3.5 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
   นางสุเนตร ขวัญด า  รอง ผอ.สพม.33 แจ้งต่อที่ประชุมดังนี้ 
  3.5.1 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งครูผู้สอน 
  ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้ด าเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือเป็นสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งครูผู้สอน จ านวน 14 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,000 บาทรับสมัคร
ระหว่างวันที่ 15–21 มิถุนายน 2563 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สอบคัดเลือกในวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 จ านวน 9 กลุ่ม
วิชาเอก ดังนี้ 
   1. คณิตศาสตร์  จ านวน 2 อัตรา 
   2. ภาษาไทย  จ านวน 2 อัตรา 
   3. ภาษาอังกฤษ  จ านวน 2 อัตรา 
   4. คอมพิวเตอร์  จ านวน 2 อัตรา 
   5. ดนตรี (สากล)  จ านวน 2 อัตรา 
   6. สังคมศึกษา  จ านวน 1 อัตรา 
   7. สุขศึกษา  จ านวน 1 อัตรา 
   8. ชีววิทยา  จ านวน 1 อัตรา 
   9. เกษตรกรรม  จ านาน 1 อัตรา 
  3.5.2 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย (รอบ 6) 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์  
  ด้วยมติคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 
2563 มีมติอนุมัติให้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จ านวน 37 อัตรา ก าหนดให้มีการรายงานตัวในวันที่  
24 มิถุนายน 2563 
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  3.5.3 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา (กรณีต าแหน่ง
ว่างเพิ่มเติม) 
  ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้ประกาศต าแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา 
(เพ่ิมเติม) จ านวน 4 ต าแหน่ง ประกอบด้วย 
   1. โรงเรียนแตลศิริวิทยา (ไปบรรจุฯ รองผอ.สพม.31) 
   2. โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ (ไปบรรจุฯ รองผอ.สพม.32) 
   3. โรงเรียนหนองอียอวิทยา (ย้ายไปด ารงต าแหน่งสถานศึกษาสังกด สพม.32) 
   4. โรงเรียนเทพอุดมวิทยา (ย้ายไปด ารงต าแหน่งสถานศึกษาสังกัด สพม.32) 
  มติคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563   
มีมติอนุมัติให้ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษาไปด ารงต าแหน่งที่ว่าง 
ดังนี้ 
   1. นายพศิน บัวหุ่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการ  
โรงเรียนแตลศิริวิทยา 
   2. นายสุชาติ สุจินพรัหม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผือ สพป.สุรินทร์ เขต 1 ด ารงต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองอียอวิทยา 
   3. นายนิยม สุขทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนไพลศึกษาคาร สพป.สุรินทร์ เขต 3 ด ารงต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการโรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ 
   4. นายบุญสมชัย ฟองนวล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 ด ารงต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพอุดมวิทยา 
   5. นางสาวสุมณี บุญเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ ด ารงต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการ โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 

  ที่ประชุม  รับทราบร่วมกัน 
 3.6 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   นางสุเนตร ขวัญด า  รอง ผอ.สพม.33 แจ้งต่อที่ประชุมดังนี้ 
  3.6.1 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา  ประจ าปี 2563 
                     ตามหนังสือส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ด่วนที่สุด ที ่ศธ 5104.2/1625  ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 
2563 ก าหนดการคัดเลือก ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประพฤติตนดี มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ และมี
คุณสมบัติตามประกาศหลักเกณฑ์ที่คุรุสภาก าหนด ให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ดังนี้ 

 1. รางวัลคุรุสภา 
 2. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น 
 3. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น 
 4. รางวัลคุรุสดุดี 

โดยผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 33  สามารถศึกษา
รายละเอียดหลักเกณฑ์และดาวน์โหลดประกาศฯ เอกสารข้อมูลเพ่ิมเติมผ่านทาง www.ksp.or.th ทั้งนี้การเสนอประวัติ
และผลงานด้วยตนเอง  ณ งานคุรุสภาในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ภายในวันที่  30 มิถุนายน  2563  
  3.6.2 การจัดท าหลักสูตรพัฒนาครู (ตาม ว.22) เพื่อเสนอขอรับรองจาก สพฐ. 
   สืบเนื่องจากผลการพัฒนาครูในสังกัด สพม.33 ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา (2560-2561) พบว่า ครูได้รับ 
การพัฒนาตนเองเพ่ือรองรับการพัฒนาที่เป็นไปตามเกณฑ์ ว.22 (ด้วยงบประมาณ สพฐ. คูปองครู) แต่ปรากฏว่า 

http://www.ksp.or.th/
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ปีการศึกษา 2562 ครูไม่มีและไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนดังกล่าว โดยส่วนใหญ่ต้องใช้จ่ายด้วยงบประมาณของตนเอง 
และมีบางส่วนที่ไม่ได้รับการพัฒนาตนเอง จึงอาจท าให้ขาดคุณสมบัติที่มีความต่อเนื่อง ต่อการยื่นขอมีหรือขอเลื่อน 
วิทยฐานะ (ตาม ว.21) ได ้  
   การนี้ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.33 จึงได้วางแผนและช่วยเหลือเพ่ือครู  
คือ จัดท าหลักสูตรส าหรับการพัฒนาครู (ของเขตพ้ืนที่การศึกษา) เพ่ือยื่นเสนอต่อ สพฐ. ให้รับรองหลักสูตร และครูจะได้
สามารถเข้ารับการพัฒนาและเก็บสะสมชั่วโมงการพัฒนาตนเองได้  โดยได้รับความร่วมมือจากศึกษานิเทศก์และคณะ 
ได้เขียนเสนอหลักสูตรพัฒนาครู จ านวน 5 หลักสูตร ดังนี้ 
       1) การใช้โซเชียลเน็ตเวิกในการสอน  (ศน.วัชรา สามาลย์) 
    2) การบูรณาการการสอนภาษาอังกฤษ ระดับ ม.ต้น (ศน.สดใส กาพญ์กลอน) 
    3) การบูรณาการการสอนภาษาอังกฤษ ระดับ ม.ปลาย (ศน.สดใส กาพญ์กลอน) 
    4) การพัฒนาสมรรถนะครูในการสอนโดยใช้ทักษะการแก้ปัญหา บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 ผ่านกระบวนการ PLC (ศน.ชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์) 
    5) การวิจัยเชิงปฏิบัติการและบูรณาการกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 (ดร.ภูษิต ผาสุก ครูรร.แตลศิริฯ) 
  3.6.3 การจัดท ามุมแหล่งเรียนรู้  
   ด้วยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.33 จะจัดท ามุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส าหรับครู 
ที่ประสงค์จะพัฒนางานผลงานวิชาการเพ่ือยื่นขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ โดยจะมีตัวอย่างการพัฒนาเอกสารเสนอผลงาน
ตาม ว.21  จัดในห้องห้องเกียรติยศ อาคารพญาคชสาร สพม.33  เพ่ือให้ครูและบุคลาการทางการศึกษาที่สนใจ ได้เข้ามา
สืบค้น 

  ที่ประชุม รับทราบร่วมกัน 
 3.7 กลุ่มกฎหมายและคดี  
   ไม่มีข้อราชการชี้แจง 
 3.8 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (DLICT) 
   ไม่มีข้อราชการชี้แจง 
 3.9 หน่วยตรวจสอบภายใน 
   ไม่มีข้อราชการชี้แจง 
 3.10 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
   นายวัชรา สามาลย์  รอง ผอ.สพม.33 แจ้งต่อที่ประชุมดังนี้ 
  3.10.1 มอบคู่มือการด าเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ  
เขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)  เขียนโดย ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (สตผ.) ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ให้แก่คณะกรรมการ ก.ต.ป.น., และผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา คนละ 1 เล่ม เพ่ือเป็น
แนวทางและเกณฑ์มาตรฐาน ในการด าเนินงานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 26 

 

  3.10.2 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 
    3.10.2.1 ผลการทดสอบรายเขตพื้นที่การศึกษา  (ผลวิเคราะห์ข้อมูลโดย สทศ. สพฐ.) 
    ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยส านักทดสอบทางการศึกษา ได้ด าเนินการ
วิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 รายเขตพ้ืนที่การศึกษา 
โดยการจัดกลุ่มคุณภาพส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม  ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 33 มีผลคะแนนเฉลี่ย รวมทุกกลุ่มสาระฯ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในกลุ่มคุณภาพสีเหลือง (กลุ่มดี)  
ส่วนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในกลุ่มคุณภาพสีด า (กลุ่มพอใช้)  (เอกสารแนบท้าย หมายเลข 2 หน้า 51-52) 

   3.10.2.2 ผลการทดสอบ ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (เอกสารแนบท้าย 
หมายเลข 3 หน้า 53-55) 
    1) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
     ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2562 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และรายวิชาวิทยาศาสตร์ ส่วนวิชา
ภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ ดังตาราง 

    2) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
     ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 
2562 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในรายวิชาภาษาไทย  ส่วนวิชาสังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และ
รายวิชาวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ ดังตาราง 
 
 
 
 
 
 
 
   นายพัลลภ พัวพันธ์ ให้ความเห็นว่า ด้วยสพม.33 น าเสนอข้อมูลผลการสอบO-NET ในลักษณะที่
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างปีการศึกษาที่ผ่านมาเท่านั้น ซึ่งอาจจะแปรผันไปตามลักษณะความยากของข้อสอบ 
แต่ละปีด้วย จึงเห็นว่า ควรจะได้มีการเปรียบเทียบและจัดล าดับ เทียบกับทั้ง 42 สพม. เพ่ือดูพัฒนาการของแต่ละเขต 
   ผอ.สพม.33 ชี้แจงว่า 2 ปี มานี้ สพฐ.จะค่อนข้างให้ความส าคัญกับการไม่เปรียบเทียบกันระหว่างเขต 
แต่ควรได้พัฒนาคุณภาพของเขตตนให้ดียิ่งขึ้นมากกว่า  
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  3.10.3 สรุปผลการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด ภาคเรียนที่ 2/2562 
   นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ แจ้งต่อที่ประชุมดังนี้ 
   3.10.3.1 สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ภาคเรียนที่ 2/2562 
    โดยภาพรวม ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
เพ่ือคุณภาพการศึกษาให้มีความเหมาะสมผ่านกระบวนการ PLC  ผลการนิเทศสรุปได้ดังนี้ 
    1) ผลการนิเทศติดตามการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี 21 พบว่า ร้อยละ 75.62 ได้รับการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณภาพและผลสมฤทธิ์ที่ดีขึ้น พร้อมทั้งครูได้รับการพัฒนา
ทางวิชาชีพ พบว่า ครูสามารถส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
    2) ผลการนิเทศติดตามการส่งเสริมกิจกรรมสะเต็มศึกษา และวิทยาการค านวณ พบว่า โดยรวมยังอยู่
ในช่วงของการปรับเปลี่ยนกระบวนการและยังเน้นการสอนที่อยู่ในคอมพิวเตอร์  
    3) ผลการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ พบว่าโรงเรียนได้ด าเนินการคิดเป็น
ร้อยละ 100 และโรงเรียนได้รับเป็นโรงเรียนต้นแบบ ระดับส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ โรงเรียน
รัตนบุรี   
         4) ผลการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการจัดการขยะ สิ่งแวดล้อม พบว่า โรงเรียนในสังกัดได้
ด าเนินการและพัฒนาอย่างเป็นระบบครบทุกโรงเรียน  โดยโรงเรียนได้รับรางวัล ดีเยี่ยม คือ โรงเรียนบัวเชดวิทยา  
โรงเรียนได้รับรางวัล ระดับดี คือ โรงเรียนพระแก้ววิทยา, โรงเรียนศรีไผทสมันต์,  โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม, โรงเรียน
พนาสนวิทยา,  โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์, โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์, โรงเรียนพญารามวิทยา, โรงเรียนทุ่งกุลา
พิทยาคม, โรงเรียนแตลศิริวิทยา ต้นแบบเดิม รวม 9 โรงเรียน 
         5) ผลการนิเทศติดตามการด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. พบว่า ร้อยละ 100 โรงเรียนในสังกัด
ได้ด าการเนินการอย่างเป็นรูปธรรม   
         6) ผลการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนเรียนรวม พบว่า ร้อยละ 100 โรงเรียนที่อยู่ใน
โครงการสามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพและบรรลุเปูาหมายตามแต่ละบริบทของโรงเรียนก าหนดไว้ได้อย่าง 
เป็นรูปธรรม 
         7) ผลการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด พบว่า ร้อยละ 
100 โรงเรียนในสังกัดได้ด าเนินการและส่งเสริมการอ่านของนักเรียนอย่างเป็นระบบ 
         8) ผลการนิเทศติดตามการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ พบว่า ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการได้ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ผู้เรียนแสดงออกถึงการได้รับการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 

         9) ผลการนิเทศติดตามการด าเนินงานโรงเรียนสุจริต พบว่า ร้อยละ 100 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
จ านวน 85 โรงเรียนได้น าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางของ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ร่วมกับส านักต้านทุจริตศึกษา ส านักงาน ปปช. โดยแต่ละโรงเรียนได้ก าหนดการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวทาง 5 แนวทางและอดคล้องกับบริบทโรงเรียนเพื่อการพัฒนาการการจัดกิจกรรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนคุณลักษณะและเข้าใจถึงกระบวนการหลักการ เหตุผล ของการไม่ทนต่อการทุจริต และปลูกจิตส านึกในการ
แยกแยะประโยชน์ส่วนตนประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียงและสร้างพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต และ
สามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนออกมาเป็นกิจกรรมในภาคปฏิบัติได้อย่างชันเจน   

       10) ผลการติดตามการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล/โรงเรียนในฝัน/โรงเรียนประชารัฐ ฯลฯ 
พบว่า ร้อยละ 100 โรงเรียนในโครงการสามารถด าเนินอย่างเป็นรูปธรรมและส่งเสริมให้ คร ูได้รับความรู้และ
ประสบการณ์จากกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ลงสู่ผู้เรียนในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดจนได้รับ        
การพัฒนาการเรียนรู้ต่างๆ โดยเฉพาะทักษะของเด็กในศตวรรษที่ 21 ทีป่ระกอบด้วย การเรียนรู้ 3R x 8C 
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       11) ผลการนิเทศ ติดตามการแก้ปัญหานักเรียนติด 0  ร มส  พบว่า โรงเรียนมีแผนการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาไว้อย่างเป็นระบบ  สามารถด าเนินที่รวดเร็วและเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน 
                 12) ผลการนิเทศ ติดตามการประเมินความยั่งยืนของสถานศึกษาพอเพียงและยกระดับเป็นโรงเรียน
แกนน าและศูนย์การเรียนรู้ พบว่า ร้อยละ 100 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  
ได้ด าเนินการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสอดแทรกเข้าไปในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ    
มีโรงเรียน 10 โรงเรียนที่ขอเข้ารับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                13) ผลการนิเทศ ติดตาม มาตรฐานการปฏิบัติงานการมัธยม 8 ด้าน โดยภาพร่วมโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้ด าเนินงานอย่างเป็นระบบเป็นไปตามแผนการปฏิบัติของโรงเรียน
อย่างเป็นรูปธรรม 
                  โดยภาพรวมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  
ซึ่งเป็นบทบาทและหน้าที่ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สรุปผลการนิเทศ ติดตามการจัด
การศึกษาในข้อมูลเชิงคุณภาพ พบว่า ครูที่ได้รับการนิเทศครั้งที่ 2/2562 กลุ่มโรงเรียนเปูาหมายจ านวน 45 โรงเรียน  
มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นตัวตั้ง โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับ
ผู้เรียนและประโยชน์สูงสุดที่ผู้เรียนควรจะได้รับ และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีบทบาทส าคัญใน
การเรียนรู้ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างตื่นตัวและโรงเรียนเข้าใจถึงการนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้
กระบวนการเปิดชั้นเรียน (Lesson Study) ซึ่งก าหนดทิศทางการด าเนินอย่างเป็นระบบโดยใช้กระบวนการเปิดชั้นเรียน
ให้ความส าคัญกับการใช้แผนการเรียนรู้จนท าให้เกิดเป็นการวิจัยแผนการสอนในชั้นเรียนเกิดข้ึน ครูในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัล Smart Teacher ตามนโยบายของ
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
   ข้อดีโดยภาพรวมจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน  พบว่า 
                               1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากข้ึน 
                               2. ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถต่าง ๆ ตามความสามารถของตน 
                               3. ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือกระท า ปฏิบัติหรือศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
                               4. ผู้เรียนได้เรียนตามความสนใจความสามารถของตนเอง 
                               5. ผู้เรียนได้เชื่อมโยงการเรียนรู้กับสภาพชีวิตประจ าวัน 
                               6. ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนความคิด ความรู้กับเพ่ือนๆ 
   จุดที่ครูมีการพัฒนาเพ่ิมขึ้น 

1. ครูที่สอนตามหนังสือมีน้อยลง 
    2. การเขียนจุดประสงค์ได้สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้มากขึ้น เทียบกับการสังเกต    
ครั้งที่ผ่านมา 
    3. ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับเวลาได้และเริ่มเห็นกิจกรรม Active 
Learning มากขึ้น 
    4. ครูออกแบบการวัดผลประเมินผล ได้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรมการ
เรียนการสอนมากข้ึนจากผลการนิเทศติดตามทีมศึกษานิเทศก์ เน้นการนิเทศแบบกัลยาณมิตรและให้ขวัญก าลังใจแก่     
ผู้ปฏิบัติการสอน การปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ  ซึ่งมองเห็นว่าการให้ก าลังใจกับครูผู้สอนถือเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งที่  
ช่วยให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
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  ทั้งนี้ มีโรงเรียนในสังกัด สพม.33 ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนา T-SIP และได้รับทุน (300,000 บาท) 
จากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ในปีการศึกษา 2562 จ านวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ โรงเรียน
แตลศิริวิทยา และโรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม โดยที่คณะกรรมการนิเทศติดตามผลการด าเนินงาน จากส านักงานเลขาธิการ
คุรุสภา ได้มีมติให้ สพม.33 เป็นต้นแบบระดับประเทศ และได้รับเชิญไปน าเสนอผลงานในเวทีวิชาการ ระดับชาติ  
(KSP Talk) ณ งานวันครูประจ าปี 2563 ณ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
  ส่วนในปีการศึกษา 2563 นี้ สพม.33 ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนา T-SIP และได้รับทุน 
(240,000 บาท) จากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา เพ่ือพัฒนา 6 โรงเรียน และเครือข่ายโดยโรงเรียนตนเองอีก 6 โรง     
ซึ่ง สพท.เดียวที่มีจ านวนโรงเรียนและเครือข่าย ที่ได้รับคัดเลือกรับทุนพัฒนา PLC มากที่สุดในประเทศ โดยมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นเครือข่ายวิชาการช่วยขับเคลื่อนโรงเรียนที่ได้รับทุน ในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ 
 

รายงานผลการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด ประจ าปีการศึกษา 2562  
สามารถดาวน์โหลดตาม QR Code ด้านล่างนี้ 

 
 
  นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ให้ข้อเสนอแนะว่า ผลการนิเทศติดตามฯ ด้านนโยบายและจุดเน้น 
ตามข้อ 1) – ข้อ 13) ข้างต้น  ควรได้เสนอในลักษณะรูปแบบเป็นตาราง และชี้ให้เห็นว่า นโยบายนั้น มีโรงเรียน
ด าเนินการได้ถึงระดับใด  จัดเป็นกลุ่มๆ คุณภาพ  และมีโรงเรียนใดที่พัฒนาถึงข้ันเป็นนวัตกรรม ทั้งนี้เพ่ือชี้ความโดดเด่น
ของความส าเร็จ และเสนอผลการนิเทศได้ชัดเจนขึ้น รวมถึงจะได้มีความสอดคล้องกับผลการประกวดนวัตกรรมหรือ 
Best Practice ในงานมหกรรมวิชาการของแต่ละปีที่จัดขึ้น 
   3.10.3.2 ผลการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้รับคัดเลือกเป็นครูสอนดี  
(SMART TEACHER)  
   นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ แจ้งต่อที่ประชุมดังนี้ 
    ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
                   ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้ก าหนดให้มีการคัดเลือกครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ไดร้ับคัดเลือกเป็นครูสอนดี (SMART TEACHER)  ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562     
เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูที่ปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตนดี มีผลงาน เสริมสร้าง
ศรัทธา ความเชื่อถือ และเป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพครู  โดยจัดกิจกรรมการนิเทศภายในผ่านกระบวนการเปิดชั้นเรียน 
(Lesson Study) และรายงานผลการด าเนินงานมายังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 นั้น 
                              บัดนี้  คณะกรรมการกลั่นกรองรางวัลได้พิจารณาคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษา       
ให้ได้รับคัดเลือกเป็นครูสอนดี (SMART TEACHER)  ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และมีมติรับรองผล      
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การคัดเลือกดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นครูสอนดี (SMART 
TEACHER) ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามผลการคัดเลือกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
                     1. ผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นครูสอนดี (SMART TEACHER) โดยคณะกรรมการนิเทศ
จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีจ านวน 20 คน 
                       2. ผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นครูสอนดี (SMART TEACHER) โดยคณะกรรมการนิเทศ
ภายในจากโรงเรียน และกลั่นกรองรายงานผลการนิเทศภายในผ่านกระบวนการเปิดชั้นเรียน (Lesson Study)         
โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  มีจ านวน 118 คน 
    ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
                      1. ผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นครูสอนดี (SMART TEACHER) โดยคณะกรรมการนิเทศ
จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีจ านวน 36 คน 
                       2. ส่วนผู้ไดร้ับการพิจารณาคัดเลือกเป็นครูสอนดี (SMART TEACHER) โดยคณะกรรมการ
นิเทศภายในจากโรงเรียน และกลั่นกรองรายงานผลการนิเทศภายในผ่านกระบวนการเปิดชั้นเรียน (Lesson Study)         
โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 อยู่ระหว่างด าเนินการพิจารณาเอกสารผลงาน (87คน) ที่ส่งมา 
  3.10.4 สรุปผลการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563 และ 
การเตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19)            
ของสถานศึกษาในสังกัด 
   นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ แจ้งต่อที่ประชุมดังนี้ 
  ตามท่ี สพฐ. ได้จัดประชุมทางไกลเรื่อง การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล  
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น. และวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นั้น 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จึงได้วางแผนและก าหนดภารกิจเพ่ือเตรียม 
ความพร้อมคือ ออกนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในสังกัด (ภาคเรียนที่ 1/63)   

กลุ่มเปูาหมายในการนิเทศครั้งนี้  :  โรงเรียนในสังกัด สพม.33 ทุกโรง (85 โรงเรียน) 
  คณะนิเทศ ประกอบด้วย ผอ.เขต, รอง ผอ.เขต, ผอ.กลุ่ม, และศึกษานิเทศก์ประจ าสหวิทยาเขต 
 โดยแบ่งออกเป็น 4 ชุด คือ 
      ชุดที่ 1 นิเทศโรงเรียนในสหวิทยาเขต 1–2  
      ชุดที่ 2 นิเทศโรงเรียนในสหวิทยาเขต 3–4 
      ชุดที่ 3 นิเทศโรงเรียนในสหวิทยาเขต 5–6  
      ชุดที่ 4 นิเทศโรงเรียนในสหวิทยาเขต 7–8  
  เครื่องมือนิเทศ ประกอบด้วย 
      1) แบบนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด สพม.33 
        2) แบบนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนของครูในสังกัด สพม.33 

ก าหนดปฏิทินการนิเทศ ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 – 2 มิถุนายน 2563 
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  สรุปผลการนิเทศติดตาม ได้ดังนี้ 
รายการนิเทศ ติดตาม มีการปฏิบัติ

คิดเป็นร้อยละ 
1. ด้านการบริหาร  
    1.1 มีการจัดประชุมครู /บุคลากร /ผู้ปกครองและนักเรียนก่อนการเปิดภาคเรียนและชี้แจง
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ / สพฐ /เขตพ้ืนที่การศึกษา 

97.64 

    1.2 มีค าสั่งการจัดชั้นเรียน และมอบหมายงานให้ครูรับผิดชอบที่ชัดเจนในการจัดกิจกรรม
การสอนทางไกลผ่านระบบ Online , On-air  

97.64 

     1.3 มีการวางแผน/โครงการ/ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ แผนปฏิบัติการของ
โรงเรียน ประจ าปี 2563 ที่มีความชัดเจนด้านการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019  Covid-19  

97.64 

     1.4 มีการด าเนินงานจัดท าข้อมูลสารสนเทศของนักเรียน ด้านเครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ชัดเจน 

92.94 

     1.5 มีการจัดครูผู้สอนและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ได้ตรงตามความรู้ ความสามารถและ
สะดวกต่อการบริหารจัดการ 

94.11 

    1.6 มีการวางแผนและเตรียมการตามมาตรการปูองกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019  Covid–19  

92.94 

    1.7 การสร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์ การเรียนการสอนทุกรูปแบบ 91.76 
2. ด้านอาคารสถานที่   
    2.1 มีการจัดบริเวณ /บริบทภายในโรงเรียน /อาคารเรียนที่ปลอดภัย มีเครื่องตรวจวัด
อุณหภูมิและมีจุดล้างมือที่ถูกสุขอนามัย  

97.64 

    2.2 มีการจัดเตรียมห้องเรียน โต๊ะ เก้าอี อยู่ในสภาพมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย และการเว้น
ระยะห่างทางสังคม Social Distancing 

97.64 

3. ด้านครูผู้สอน   
    3.1 ครูมีการเตรยีมความพร้อมในการจัดการเรยีนการสอนผ่าน Application อย่างน้อยคนละ 1 วิชา 88.23 
    3.2 ครูมีการจัดท าตารางสอน /ตารางจัดกิจกรรม ประจ าภาคเรียนที่ 1/2563 97.64 
    3.3 ครมีูการวางแผนหรือแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือรองรับตาม
มาตรการการปูองกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Covid-19 (โรงเรียนหยุดได้
แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้)  

88.23 

    3.4 ครมูีแฟูมงาน/เอกสาร ของนักเรียนเป็นรายบุคคลที่เป็นปัจจุบัน  
 (ในระบบออนไลน์และ/หรือรูปเล่ม ) 

91.76 

4. ด้านผู้เรียน   
    4.1 ผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียนรู้ผ่านช่องทางในระบบ Online และ/หรือ, On-air  64.70 
    4.2 ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนและรับผิดชอบงานที่ครูผู้สอนมอบหมาย 97.64 
5. ด้านผู้ปกครอง  
   5.1 ผู้ปกครองและชุมชนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางที่
เกี่ยวข้องในการดูแลผู้เรียน (ระบุว่าอยู่ในระดับมาก ปานกลาง น้อย) 

92.94 
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6. ด้านอุปกรณ์  
   6.1 ครูเตรียมชุดการสอน ใบความรู้ ใบงาน สื่อ อุปกรณ์การเรียนรู้ส าหรับนักเรียน  97.64 
   6.2 ครูอ านวยความสะดวกให้กับนักเรียนด้านวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ผ่าน ระบบ Online และ/หรือ, On-air     

94.11 

7. ระบบเครือข่าย ชุมชน  
 7.1 การด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สบค. ระดับจังหวัด) 100 
 7.2 มีการประสานติดต่อกับหน่วยงาน อบต. รพ.สต.ในการให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณสุข   92.94 

          จากตารางพบว่า  ด้านการบริหารในภาพรวม มีการวางแผนรองรับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 คิดเป็นร้อยละ 94.95  ด้านอาคารสถานที่ได้จัดบริเวณท้ังภายนอกภายในไว้ได้เป็นอย่างดี คิดเป็นร้อยละ 97.64  
ด้านครูผู้สอนโดยภาพรวมมีการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อรองรับตามมาตรการการปูองกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Covid-19 คิดเป็นร้อยละ 91.36 ด้านผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียนผ่านระบบออนไลน์  
คิดเป็นร้อยละ 81.17  ด้านผู้ปกครองผู้ปกครองและชุมชนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางที่
เกี่ยวข้องในการดูแลผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ 92.94  ด้านอุปกรณข์องครูมีความพร้อมในการสอนออนไลน์  คิดเป็นร้อยละ 
95.87 และระบบเครือข่าย ชุมชนการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สบค. ระดับจังหวัด) คิดเป็นร้อยละ 100 
  จุดเด่น 
   1. ผู้บริหารสถานศึกษาได้ด าเนินการวางแผนประชุมครูและบุคลาการภายในโรงเรียนชี้แจงแนวทางการ
สอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 อย่างเป็นระบบ และสามารถเชื่อมโยงมาตรการด้าน
ต่างๆ สคบ. ระดับจังหวัดและระดับประเทศได้ก าหนดไว้ 
   2. โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองและชุมชน ผ่านห้อง line, เพจ facebook 
ของโรงเรียน ในการสื่อสารและรายงานข้อมูล 
   3. ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อการจัดการเรียนการสอนในระหว่างทดลอง 18 พฤษภาคม ถึง            
30 มิถุนายน 2563 มีการพัฒนาครูอบรมการสร้างห้องเรียนด้วย Google classroom, Google meet, Zoom เพ่ือให้ครู
สามารถสร้างห้องเรียนออนไลน์ได้ และสามารถสอนออนไลน์ได้ 
   4. การจัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นใช้  DLTV เป็นหลัก และสอน Online ด้วย 
Google classroom และช่องทางอ่ืนๆ เช่น line , facebook  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเรียน Online ด้วย Google 
classroom และช่องทางอ่ืนๆ เช่น Google meet, Zoom, line, facebook นักเรียนเรียน On-air ผ่านทวีี และ Online 
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ โดยคุณครูมีห้องเรียนออนไลน์ Google classroom สามารถสอนออนไลน์ได้ นักเรียนที่ไม่มี
อุปกรณ์ในการเรียน และเข้าไม่ถึง ทางโรงเรียนมีการแก้ปัญหาโดยให้ดู/เรียน กับเพ่ือนบ้านใกล้เคียงที่อยู่ในระดับ 
ชั้นเดียวกันและคุณครูก ากับดูแลน าใบงาน/แบบฝึกหัดไปให้ 
   5. โรงเรียนได้ด าเนินการตามแนวปฏิบัติที่ สพม.33 และ สพฐ. ก าหนดไว้และโรงเรียนมีการลงพ้ืนที่
ส ารวจความพร้อม/เยี่ยมบ้านนักเรียนท าให้ได้ข้อมูลที่เป็นสภาพจริง  

ปัญหาและอุปสรรคของโรงเรียน 
  1. ขาดอุปกรณ์การรับชม / หาช่องสัญญาณไม่เจอ / กล่องรับสัญญาณรับสัญญาณไม่ได้ 
  2. นักเรียนไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตช้า ต้องใช้การเติมเงินซื้อสัญญาณรายวัน  
ท าให้เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครองเพ่ิมมากข้ึน 
  3. นักเรียนไปท างานและอยู่ต่างจังหวัดกับผู้ปกครอง 
  4. สภาพแวดล้อมบ้านนักเรียนไม่เอ้ือต่อการเรียนออนไลน์ 
  5. ผู้ปกครองอายุเยอะ และท างานระหว่างวันไม่มีเวลาในการก ากับการเรียนของนักเรียน และไม่มี 
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ความรู้ด้านเทคโนโลยี 
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

  1. ด้วยเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นปรากฏการณ์ใหม่ส าหรับคนไทย 
ในยุคนี้ ดังนั้นการให้ความรู้หรือการรับรู้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ จึงควรได้สร้างความเข้าใจและสร้างความตระหนักแก่บุคลากร
ทั้งโรงเรียนด้วยวิธีที่เหมาะสมและรับรู้ทั่วทั้งองค์กร หากรับรู้ร่วมกันได้ดี จะท าให้การร่วมก าหนดแผนการรองรับ      
เพ่ือการจัดการศึกษาของโรงเรียน ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ 
   2. โรงเรียนทุกโรงควรได้ประชุมร่วมกันเพื่อก าหนดเป็นแนวทางหรือมาตรการหรือแผนการรองรับระดับ
โรงเรียนทั้งด้านสาธารณสุขและด้านการจัดการเรียนการสอน เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพระดับครูผู้สอน ระดับห้องเรียน 
และระดับโรงเรียน ต่อสาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อยืนยันว่าในกรณีที่มีสถานการณ์ไม่ปกติ (ปรากฏการณ์แพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 หรือเหตุการณ์ไม่ปกติอ่ืนๆ) โรงเรียนจะสามารถจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนได้ ทุกคนและท่ัวถึง 
   3. การจัดท าแนวทางหรือมาตรการหรือแผนการรองรับระดับโรงเรียน เป็นการจัดท าข้ึนมาเพ่ือให้ทุกคน
และทุกฝุายที่เก่ียวข้องได้ร่วมรับรู้และสามารถปฏิบัติตนตามแนวทางรองรับที่ก าหนดขึ้นได้อย่างเข้าใจ และเหมาะสมกับ
บริบทโรงเรียน 
   4. ครูผู้สอนทุกคน ควรได้ปรับปรุงก าหนดการสอนเป็นแบบคู่ขนาน  เพื่อเป็นการประกันคุณภาพระดับ
ห้องเรียนและเตรียมความพร้อมกับการจัดการเรียนการสอนทั้งในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ปกและไม่ปกติ รวมถึงสามารถเป็น
แผนรองรับในกรณีครูไม่ครบชั้น ไม่ครบตามวิชาเอก ครูที่ไปราชการ และงานฝุายจัดตารางเรียนตารางสอน/จัดสอนแทน 
   5. ส าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด สพม.33 ควรได้มีการสร้างและพัฒนาระบบการจัดการเรียน 
การสอนทางไกลและการจัดการสอนแบบออนไลน์ให้มีความชัดเจน ครูทุกคนควรมีและด าเนินการได้อย่างน้อย 1  
แอพพลิเคชัน และเป็นระบบที่สามารถใช้ได้จริง พร้อมทั้งฝุายวิชาการได้สร้างแบนเนอร์หรือเพจเฉพาะกิจที่จุดเดียว 
เพ่ือให้นักเรียนเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกที่สุด 
   6. การจัดก าหนดการสอนแบบคู่ขนาน ในส่วนของคอลัมบ์การจัดการเรียนการสอนในกรณีที่มี
เหตุการณ์ไม่ปกติครูผู้สอนควรได้จัดเตรียมวิธีจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนที่หลากหลายและเป็นรายแผนการสอน
ตามล าดับ เช่น 
                6.1 การเรียนรู้ผ่านช่องทางDLTVที่มีก าหนดเนื้อหาและเวลาสอนตรงกันระหว่างชั่วโมงของห้องเรียน
ต้นทางและห้องเรียนปลายทาง 

      6.2 การสืบค้น/เสาะแสวงหา ครูผู้สอนที่มีความสามารถในการถ่ายทอดการสอนผ่านช่องยูทูปหรือ
เพจต่างๆ แล้วน าลิ้งก์มาวางในช่องรายชั่วโมง รายเนื้อหานั้นๆ ที่นักเรียนจะสามารถเข้าไปคลิกและเรียนรู้ได้ทันทีและ
สะดวกรวดเร็ว 

       6.3 ส าหรับครูที่มีความสามารถในการสอนผ่านกล้องหรือแอพพลิเคชัน สามารถจัดท าเป็นบันทึก
เทปการสอนของตนเอง แล้วน าลิ้งก์มาวางในช่องรายชั่วโมง รายเนื้อหานั้นๆ (ซึ่งเป็นการฝึกหรือลองท าดู เป็นบาง
แผนการสอน บางหน่วยการเรียนรู้ที่สามารถท าได้ แต่ส าหรับครูที่สามารถจัดท าไว้ได้ครบทุกแผนใน 1 วิชาที่ตนสอน 

ถือว่ามีความพร้อมสูงมากและเป็นแผนการรองรับที่ดี) 
   7. การสร้างระบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลของโรงเรียนที่เป็นระบบดีแล้ว ซึ่งเป็นการจัดส าหรับ
นักเรียนที่มีความพร้อมแล้วเท่านั้น ขอให้โรงเรียนได้ค านึงถึงนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมด้วยว่า โรงเรียนจะมีวิธีจัดการหรือ
ด าเนินการกับนักเรียนกลุ่มนี้อย่างไร  ซึ่งโรงเรียนต้องค านึงถึง “นักเรียนทุกคนต้องได้เรียน” 

  ที่ประชุม รับทราบร่วมกัน 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
    4.1 การขอความเห็น การประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   นายวัชรา สามาลย์  ผอ.กลุ่มนิเทศฯ แจ้งต่อที่ประชุม ร่วมกับเสนอผลประเมิน ด้วย PPT. ดังนี้ 

     ด้วยทางคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหนังสือท่ี ศธ 04263/ว 2063 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563 
เรื่องการประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยแจ้งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต แจ้งสถานศึกษาในสังกัด ให้ด าเนินการประเมิน
ความพร้อมการเปิดเรียนของโรงเรียนตนเองตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
                    1. ให้สถานศึกษาด าเนินการประเมินตนเอง โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ตามแบบประเมินส าหรับสถานศึกษาท่ีแนบ โดยผลการประเมินจ าแนกไว้ ดังนี้ 
   สีเขียว   หมายถึง โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ 
  สีเหลือง หมายถึง โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ แต่ต้องด าเนินการปรับปรุงให้เป็นไป 
          ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
  สีแดง    หมายถึง โรงเรียนไม่สามารถเปิดเรียนได้ ต้องด าเนินการปรับปรุงให้เป็นไป 
                        ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
  2. กรณีสถานศึกษาด าเนินการประเมินตนเอง และได้ผลการประเมินระดับสีเหลืองขึ้นไป  
ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินตนเอง พร้อมน าเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน (ตามแบบประเมินตนเอง
ส าหรับสถานศึกษาในข้อ 9) ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือขอมติรับรอง 
  3. น าหนังสือรับรองโดยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พร้อมรายงานการประเมินตนเอง 
เสนอคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33  ทราบและให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือน าเสนอต่อส านักงานศึกษาธิการจังหวัดต่อไป  
  4. ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  5. ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด (ศปกจ.) พิจารณาอนุมัติการเปิดเรียน 
  6. ให้นักเรียนทุกคนด าเนินการประเมินตนเอง ผ่านทางเว็บไซต์ 
  ทั้งนี้ โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานผลการประเมินความพร้อมโรงเรียนและหนังสือ
รับรองผลการประเมินความพร้อมของโงเรียนจากเว็บไซต์ที่ท าการประเมินตนเอง เพ่ือน าเสนอต่อส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  (เอกสารแนบท้าย หมายเลข 4 หน้า 56-57) 
  ส าหรับผลการประเมินตนเองของโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
โดยสรุปดังนี้   
   มีโรงเรียนทั้งสิ้น     85  โรงเรียน 
   จ านวนนักเรียน          51,363  คน 
   จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา         3,823  คน 
   โรงเรียนสีเขียว (เปิดเรียนได้)   70  โรงเรียน 
   โรงเรียนสีเหลือง (เปิดเรียนได้แต่ต้องปรับปรุง) 15  โรงเรียน 
   โรงเรียนสีแดง (เปิดเรียนไม่ได้)   0   โรงเรียน 
   มีมติรับรองจากคณะกรรมการสถานศึกษาฯ  85  โรงเรียน 
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  (ส าหรับรายละเอียดการประเมินของแต่ละโรงเรียนอยู่เอกสารเล่มสีฟูา ที่มอบให้ในที่ประชุม) 
 

 
   นายแสน แหวนวงศ์ มีข้อสังเกตว่า โรงเรียนขนาดเล็ก, เล็กมาก สามารถเปิดการเรียนการสอนได้  
ในส่วนโรงเรียนขนาดกลาง, ใหญ่, ใหญ่พิเศษ ขอให้คณะท างานตรวจสอบผลอีกครั้ง ก่อนส่ง กศจ.สุรินทร์ 
ซึ่ง ผอ.สพม.33 ได้ร่วมให้ความเห็นชอบด้วย 
  นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ มีขอ้สังเกตและให้ข้อชี้แนะเพ่ิมเติมว่า  การเปิดเรียนในรูปแบบที่ 2 และ 3  
ไม่น่าจะด าเนินได้ และไม่เห็นชอบตามรูปแบบทั้งสองนี้  และเห็นว่า โรงเรียนมัธยมศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ สามารถ 
เปิดการเรียนการสอนได้  แต่ยังคงห่วงใยนักเรียนบางกลุ่มคือ ถ้าแบ่งนักเรียนครึ่งหนึ่งที่มา กับ ไม่มา  นักเรียนจะเป็น
อย่างไร  อีกประเด็นคือ ปัญหาของนักเรียนที่มาโรงเรียนโดยรถรับส่ง ทั้งแบบช าระค่าโดยสารเองและแบบโรงเรียนจัดให้ 
  นายวสันต์ ค าเกลี้ยง ชี้แนะเพ่ิมเติม โดยขอให้คณะท างานตรวจสอบในบางโรงเรียนที่ส่งแบบมาที่เขต 
ซึ่งยังขาดในบางข้อ หรือ เกินจ านวนข้อรายการประเมิน  ขอให้ประสานโรงเรียนนั้นและให้ตรวจสอบผลให้ถูกต้องอีกครั้ง 
    นายแสน แหวนวงศ์ ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม ดังนี้ 
    1) ขอให้คณะท างานจัดท าข้อมูลเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของ 
เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  ได้ไปด าเนินการตรวจสอบซ้ า (Recheck) ข้อมูลผลการประเมินตนเองของทุกโรงเรียนใน
สังกัดและเอกสารประกอบต่างๆ ให้มีความถูกต้องทั้งหมด  ก่อนที่จะได้น าไปเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ กศจ.
สุรินทร์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการขอเห็นชอบการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ต่อไป 
    2) ขอให้ สพม.33 ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของทุกโรงเรียน ได้ก ากับ ก าชับ ติดตามให้โรงเรียนได้
ประสานความร่วมมือกับหน่วยสาธารณสุขจังหวัด อ าเภอ ต าบล เกี่ยวกับการปูองกันโรคติดต่อ  เพ่ือเป็นการยืนยันว่า 
โรงเรียนในสังกัดทั้ง 85 โรงเรียน มีความพร้อม  ปลอดภัย และจะสามารถเปิดท าการเรียนการสอนได้ 
   นายวัชรา สามาลย์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม เพ่ิมเติมว่า จากการเข้าร่วมประชุม  
    วันนี้ (ภาคเช้า) ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพม.33 ให้นายวัชรา สามาลย์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ เข้าร่วม
ประชุมณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคติดต่อโคโรนา 2019 จังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์  
เพ่ือน าเสนอการเตรียมความพร้อมการขอเปิดเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพม.33 มีข้อสังเกตจาก ท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดสุรินทร์ คือ “ท่านผู้ว่าฯ ท่านยังไม่มั่นใจในผลการประเมินตนเองที่โรงเรียนประเมินผลมา ท่านผู้ว่าฯ จึงสั่งการให้
นายอ าเภอทุกอ าเภอตั้งกรรมการลงไปตรวจซ้ าอีกครั้ง โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปร่วมประเมิน” 
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  การนี้ ผอ.สพม.33 เห็นชอบด้วย และในส่วนของเขตพ้ืนที่การศึกษา จะด าเนินการออกติดตามอีกครั้ง 
ในกลุ่มโรงเรียนที่ยังมีผลการประเมินอยู่ใน พื้นที่สีเหลือง  จ านวน 15 โรงเรียน  โดยขอมอบหมายให้คณะนิเทศชุดเดิม 
รับผิดชอบโรงเรียนที่ยังมีเหลืออยู่ในแต่ละสหวิทยาเขต ทั้งนี้ มอบให้กลุ่มนิเทศฯ เป็นผู้รับผิดชอบการนิเทศติดตามซ้ าครั้ง
นี้  และ นายพัลลภ พัวพันธ์ เพิ่มเติมว่า เห็นชอบด้วย ซึ่งเห็นว่า ทุกโรงเรียนมีความประสงค์ในการเปิดภาคเรียนเช่นกัน 

  มติที่ประชุม  รับทราบร่วมกัน  โดยที่   
    คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. มีมติให้ความเห็นชอบ โรงเรียนทุกโรงในสังกัด สพม.33 มีความปลอดภัยและ

มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน สามารถด าเนินการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ได้ทุกโรงเรียน  
   ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงผลการประเมินในระบบให้ถูกต้องอีกครั้ง ก่อนน าส่งคณะกรรมการ 

กศจ.สุรินทร์ต่อไป  
  4.2 แผนการนิเทศ ติดตามการด าเนินของสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2563 
   นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ แจ้งต่อที่ประชุมดังนี้ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ได้วางแผนร่วมกันและก าหนดเป็นแผนการนิเทศ ติดตามการด าเนินของสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2563 ไว้ดังนี้ 
   งานนิเทศติดตาม แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 
    1. การนิเทศติดตาม ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    2. การนิเทศติดตาม ระดับสหวิทยาเขต 
    3. การนิเทศติดตาม ระดับโรงเรียน 
   กิจกรรมนิเทศติดตาม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
    กลุ่มเปูาหมายในการนิเทศครั้งนี้  : โรงเรียนในสังกัด สพม.33 จ านวน 40 โรงเรียน (กลุ่มที่เคยรับ
การนิเทศครั้งที่ 1/2562)  ได้แก่ โรงเรียนที่เป็นที่ตั้งศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลระดับ
มัธยมศึกษา โรงเรียนมาตรฐานสากล และโรงเรียนกลุ่มเปูาหมายการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

    ก าหนดปฏิทินการนิเทศ  ช่วงวันที่ 20 กรกฎาคม–28 กันยายน 2563 
    ขอบข่ายการนิเทศ (ครั้งที่ 1/2563) กรณีเหตุการณ์ปกติ  
        1. งานตามนโยบาย จุดเน้น (ใช้วิธีการบูรณาการนิเทศ) 

        2. การเข้าสังเกตชั้นเรียนโดยใช้กระบวนการ เปิดชั้นเรียน (Lesson Study) ก าหนดแนวทางคือ 
      2.1 ขอให้โรงเรียนพิจารณาเลือกครู ที่มีความพร้อมในการเปิดชั้นเรียน โดยก าหนดจ านวนครู
ตามความเหมาะกับขนาดของโรงเรียน (หรือตามจ านวนกลุ่มสาระการเรียนรู้) และจ านวนครูที่มีชั่วโมงว่างเข้าร่วมวง PLC 

          2.2 ในส่วนโรงเรียนขนาดเล็กต้องเปิดชั้นเรียนอย่างน้อย 1 ห้อง หรือมากกว่า ก็ได้ 
                        2.3 ศึกษานิเทศก์ จะเข้าไปร่วมสังเกตชั้นเรียนและสะท้อนผลในวง PLC  

ทั้งนี้ มุ่งเน้นให้ครทูี่เป็นสมาชิกในวงPLC ได้เรียนรู้วิธีการปรับปรุงพัฒนาการสอนจากการสะท้อนผลที่ได้ในวง PLC  
                                2.4 ส าหรับครูที่เปิดชั้นเรียนครั้งนี้  หากจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เหมาะสม ชัดเจน เป็นไปตาม
เปูาหมาย จะได้รับให้มีคุณสมบัติเป็นครูสอนดี (Smart Teacher)  

     ขอบข่ายการนิเทศ (ปีการศึกษา 2563)  ในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ 
         ก าหนดทุกโรงเรียน และใช้วิธีการสุ่มโรงเรียนเพ่ือเข้าไป Sit in ในห้องเรียนออนไลน์ของ 

ชั้นเรียนนั้นๆ และเข้าไปตรวจสอบหลักฐาน เอกสาร ร่องรอยที่เป็นชิ้นงานของนักเรียน   
                  *ทั้งนี้ ได้น าแผนนิเทศนี้เข้าในวาระการประชุมประธานสหวิทยาเขต เพ่ือรับทราบด้วยแล้ว เมื่อวันที่ 
12 พฤษภาคม 2563 
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ซึ่งแผนการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด ประจ าปีการศึกษา 2563  
สามารถดาวน์โหลดตาม QR Code ด้านล่างนี้ 

  
นายแสน แหวนวงศ์ ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า ขอให้สพม.33 ได้นิเทศติดตามการด าเนินงานของ 

แต่ละสถานศึกษา ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนและของเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้วย  เพ่ือเป็นการช่วยตรวจสอบดูว่า 
โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาการจัดการศึกษา ได้เป็นไปตามวิสัยทัศน์หรือไม่  และให้ค้นหานวัตกรรมหรือBes Practice  
ของแต่ละโรงด้วย  เพ่ือเป็นแบบอย่างกับโรงเรียนอื่นๆ ต่อไป 
  ผอ.สพม.33 ให้นโยบายว่า ให้มีการบูรณาการการนิเทศร่วมกันระหว่าง ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา กับ  
ระดับสหวิทยาเขต (โดยให้มี/เรียนเชิญ คณะกรรมการ ก.ต.ปน. ร่วมด้วยในแต่ละชุด จ าแนกตามสหวิทยาเขต ละ
ประมาณ 2-3 คน ร่วมกับผู้บริหารสหวิทยาเขตด้วย) เพ่ือจะได้ไปเข้าไปช่วยนิเทศงานด้านนโยบายต่างๆ ตามภารกิจงาน 
3 ด้าน ของ TPS Model ของเขตพ้ืนที่การศึกษา คือ ภารกิจงาน (Job Description) ประกอบด้วย 
    ด้าน Function Base (งานตามภารหลัก 4 กลุ่มงาน)  
    ด้านAgenda Base (งานตามกลยุทธ์ นโยบาย จุดเน้น)  
    ด้าน Area Base (งานในเชิงพ้ืนที่ โดยเน้นผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ) 
    ทั้งนี้ มอบให้กลุ่มนิเทศฯ ออกค าสั่งและก าหนดตารางนิเทศ ให้ตรงกันระหว่างเขตกับสหวิทยาเขต 
และแจ้งเรียนเชิญ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ทราบด้วย 

  มติที่ประชุม รับทราบร่วมกัน และเห็นชอบแผนนิเทศดังกล่าว และให้เพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะด้วย 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ / ประเด็นหารือ  
 5.1 นายแสน แหวนวงศ์ แจ้งว่า  ในฐานะท่ีเป็นหนึ่งในองค์คณะ ของคณะกรรมการ กศจ.สุรินทร์ จะปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ และเพ่ือคุณภาพการศึกษาของมัธยมศึกษาด้วย  
    และเน้นย้ าให้คณะท างานจัดท าข้อมูลเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของ 
เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  ได้ไปด าเนินการตรวจสอบซ้ า (Recheck) ข้อมูลผลการประเมินตนเองของทุกโรงเรียน 
ในสังกัดและเอกสารประกอบต่างๆ ให้มีความรอบคอบ ถูกต้องทั้งหมด  ก่อนที่จะได้น าไปเสนอต่อที่ประชุม อ.กศจ. 
และคณะกรรมการ กศจ.สุรินทร์ ต่อไป 
 5.2 นางเพ็ญศรี เงางาม ผอ.โรงเรียนวาณิชย์นุกูล (ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน) ในฐานะคณะกรรมการ  
ก.ต.ป.น. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  ได้กล่าวขอบคุณ สพม.33 ที่ได้ให้เกียรติ พิจารณาคัดเลือกเป็นหนึ่งใน
องค์คณะชุดนี้ และก าลังจะหมดวาระลง  ทั้งนี้ รู้สึกยินดีและขอบคุณสพม.33 เป็นอย่างยิ่ง  รวมถึงได้เรียนรู้และรับ
ประสบการณ์มากมายจากการเข้าร่วมงานกับ สพม.33 สามารถน าไปพัฒนางานที่โรงเรียนได้ด้วย และมีความยินดี 
ร่วมงานในกิจกรรมอ่ืนๆ ของ สพม.33 อีก เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน  ซึ่ง นายส าเริง บุญโต ผอ.สพม.33  
(ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ) ได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมการท างานของท่าน และแจ้งว่าได้รับข้อสะท้อนด้านดี 
จากผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนวาณิชย์นุกูล     
 ที่ประชุม รับทราบร่วมกัน 
เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
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 ลงชื่อ เลขานุการการประชุม/ 

                                                                                (นายรวิชญุฒม์ ทองแม้น)    ผู้จดรายงานการประชุม     
 

  ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
         (นายวัชรา  สามาลย์)  

       ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  

   ลงชื่อ            ผู้รับรองรายงานการประชุม  
(นายส าเริง  บุญโต)  

                                                         ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
ภาพประกอบการประชุม วันที่ 18 มิถุนายน 2563 
 

              
 

                 
 

                   

         


