
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓  
ณ ห้องประชุมคชาธาร  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๖ 

_____________________________ 
 
ผู้มาประชุม 
 ๑.  นายศังกร  รักชูชื่น    ประธานกรรมการ 
               (ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๖)  
 ๒.  นางถนอมทรัพย์  นูนน้อย  คณะกรรมการตัวแทนภาครัฐ 
               (ผู้อ านวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย) 
 ๓.  นายธริศร  เทียบปาน   คณะกรรมการตัวแทนภาคเอกชน 
               (ผู้อ านวยการโรงเรียนแจ้งวิทยา) 
 ๔.  นายทวีศักดิ์  พุฒสุขขี   คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
                (ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจกรรมพิเศษและวิเทศสัมพันธ์)  
 ๕.  นายนิคม  ยอดมณี    คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
               (ข้าราชการบ านาญ ที่ปรึกษาโรงเรียนแจ้งวิทยา) 
 ๖.  นายอรัญ  กั่วพานิช   คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
               (ข้าราชการบ านาญ)    
 ๗.  นางบุปผา  มณีพรหม   คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
               (ข้าราชการบ านาญ) 
 ๘.  นายอุดม  ชูลีวรรณ   คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
               (ผู้อ านวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม)  
 ๙.  นายวีระศักดิ์  บุญญาพิทักษ์  เลขานุการคณะกรรมการ 
               (ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.เขต ๑๖)  
 
ผู้ไม่มาประชุม      -ไม่มี-  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
 ๑.  นายวชิระ  ขวัญเพชร  
 ๒.  นางสายไหม  แก้วขาว 
 ๓.  นางน้ าฝน  ยกย่องสกุล 
 ๔.  นางวรรณา  กลับนวล 



 ๕.  นางพรรษนันท์  ยศด า 
 ๖.  นางสาวปุณญภาภัทร  เกษตรสุนทร 
 ๗.  นางพิสษฐ์ณัฐฐา  แฮร์ริ่ง 
 ๘.  นางเกศรา  ศรีกาญจน์ 
 ๙.  นายจรวย  เปล่งพานิชย์ 
 ๑๐.  นายพิษณุ  อุ่นอก 
 ๑๑. นางเหมือนฝัน  เกื้อหนุน 
 ๑๒. นางสาวมานิดา  นุ้ยเล็ก   
 ๑๓. นางสุนันทา  สุวรรณะ  

_______________________ 
 

เมื่อถึงเวลา ๐๘.๓๐ น. นายศังกร  รักชูชื่น ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๖  
ประธานได้ตรวจสอบองค์ประชมุและเห็นว่าองค์ประชุมครบ จึงกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมไป
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  

 

 ระเบียบวาระท่ี ๑      เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ๑.๑   เรื่อง วาระของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  
 ประธานแจ้งที่ประชุมว่า  คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ชุดปัจจุบันจะครบวาระในวันที่ ๒๘ 
ส.ค.๒๕๖๓ ซึ่งคณะกรรมการจะอยู่ในวาระเป็นเวลา ๓ ปี     
                     ๑.๒   เรื่องแนะน ารองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๖  
                              ประธานแจ้งที่ประชุมว่า สพม.เขต ๑๖ ได้รับการจัดสรรต าแหน่งรองผู้อ านวยการ 
จ านวน ๓ ท่าน ได้แก่ ๑)นายส ารวย  ภักดี รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรศึกษา ๒) นายวชิระ  ขวัญเพชร รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  และกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  และ ๓) นาง
อุไร  พรหมปาน  รับผิดชอบกลุ่มอ านวยการ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  และกลุ่มนโยบายและแผน 
 มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ตามท่ีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๖ ได้ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ไปแล้ว ฝ่าย
เลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาความถูกต้องครบถ้วนตามที่ มี
มติไว้หรือไม่  



 มติที่ประชุม รั บ รองรายง านการประชุ มครั้ งที่  ๑ /๒๕๖๑ โดยแก้ ไ ข      
ต าแหน่งของ นายทวีศักด์ พุฒสุขขี  เดิม “ต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริหารวิชาการ  มหาวิทยาลัย
ทักกษิณ”   แก้ไขเป็น “ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจกรรมพิเศษและวิเทศสัมพันธ์” 
    

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๓.๑  น าเสนอผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานต่าง ๆ   
 ประธานมอบหมาย นายวีระศักดิ์ บุญญาพิทักษ์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)  น าเสนอผลการปฏิบัติงานของ กลุ่ม กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนี้   
 ๑)  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ขับเคลื่อนโดยใช้หลักธรรมอันประเสริฐ ๔ 
ประการผสมผสานการนิเทศโดยใช้เทคนิค SPM๑๖ ได้แก่ 

 ทุกข์ วิเคราะห์จากผลการทดสอบ O-NET   
 สมุทัย ผลจากการนิเทศติดตามระดับชั้นเรียน  
 นิโรธ กระบวนการนิเทศ เทคนิค SPM SK   
  S=Self Analyze 
  P=Participate 
  M=Modify 
  S=Student & School come first คือ ความเป็นหนึ่งของผู้เรียนและ 

                                            โรงเรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ สมรรถนะที่หลากหลาย 
  K=Knowledge sharing Supervision 

 มรรค  สพม.เขต ๑๖ มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
อยู่ในระดับ Top Ten ของประเทศทั้งชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ ๕ ตั้งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๕๕ – ๒๕๖๒ ทั้งนี้เกิดจากการที่ ครูปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอนน าตัวชี้วัดเข้าสู่การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ส่งเสริมการคิดให้กับผู้เรียน  

 ๒)  การพัฒนาครูผู้ร่วมนิเทศ (Co-Supervisor) โดยมีครูกลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนละ ๖  
คน ได้แก่หัวหน้าวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยจัดอบรบเชิงปฏิบัติการใน ๔ ประเด็น ดังนี้  

๑  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือการมีงานท าในศตวรรษที่ ๒๑ 
๒  การพัฒนาการวัดประเมินผลเพ่ือประเมินทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 
๓  การจัดการเรียนรู้ Active Learning เพ่ือพัฒนา ๔H และครูผู้สอนวิทยาการ 
     ค านวณ 
 
 



๔ การนิเทศภายในสถานศึกษา 
โ ด ย ใ ช้ ก า ร เ ส ริ ม พ ลั ง อ า น า จ  ( Empowerment)  ใ ห้ แ ก่ ค รู ผู้ ร่ ว ม นิ เ ท ศ               

(Co-Supervisor : CS)  การสร้างเสริมให้ครูเกิดพลังที่เกิดจากใจ พลังที่เกิดจากสมอง และพลังที่เกิดจากการ
ลงมือปฏิบัติ โดยมีการด าเนินการพัฒนาออกมาเป็น ๔ มิติ ได้แก ่

มิติที่ ๑ การอบรม 
มิติที่ ๒ การนิเทศ 
มิติที่ ๓ การเป็นที่ปรึกษาและให้ค าชี้แนะ 
มิติที่ ๔ การเป็นพ่ีเลี้ยง 

ผลการด าเนินงาน  โรงเรียน ๕๓ โรงเรียน มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โดย 
ครูผู้ร่วมนิเทศหรือครู CS กลับมาขยายผลในโรงเรียนเพ่ือสร้างความเข้าใจในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
ในประเด็นต่างาๆ ทุกมิติ มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้เพ่ือการวัดผลและประเมินผลในศตวรรษที่  ๒๑ ใน
โรงเรียนโดยครูทุกคนได้รับรู้ร่วมกัน ท าให้การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ท าให้มีความสมบูรณ์ ครูมีการจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning เน้นกระบวนการคิด นักเรียนเป็นผู้ลงมีปฏิบัติมากยิ่งขึ้น มีการจัดกิจกรรม PLC 
ของกลุ่นและกลุ่มสาระการเรียนรู้ท าให้เกิดนวัตกรรมการสอน การนิเทศภายในสถานศึกษามีค าสั่งผู้นิเทศและ
ผู้ร่วมนิเทศอย่างชัดเจน 
  ผลส าเร็จที่เป็นแบบอย่าง  
   - การท า PLC ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพ่ือหาแนวทางวิธีการสอน
นวัตกรรมในการแก้ปัญหาของนักเรียนที่มีปัญหาแตกต่างกันไป  
    - การนิเทศภายในของกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และน าผลจากการสะท้อนกลับไปปรับประยุกต์ใช้กับนักเรียน 
   - การนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และการปลูกฝังคุณธรรมให้แก่
นักเรียน 
   - การนิเทศเพ่ือสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และสื่อในการเรียนรู้ภาษาไทย  
  ปัญหาและอุปสรรค 
   -  นักเรียนมีพ้ืนฐานความรู้ทางภาษาอังกฤษน้อยมากท าให้ใช้เวลาในการพัฒนา
นักเรียน 
   -  ครูมีภาระงานมากเกินไปโดยเฉพาะการท างานตามนโยบายของรัฐ 
   -  กิจกรรมของนักเรียนมีมากเกินไป ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน 
ยกเว้นถ้าทางโรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบบูรณาการ 
  ข้อเสนอแนะและความต้องการของหน่วยงานที่รับการนิเทศติดตาม 
   ๑.  ให้ทางหน่วยงานต้นสังกัดมีการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษาภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อการหาแนวทางและพัฒนาร่วมกัน 



   ๒.  ให้มีการบูรณาการในการท างานของหน่วยงานต้นสังกัดในการให้ข้อมูลต่าง ๆ 
จากสถานศึกษา  
  ๓)  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
น าเสนอโดย นางเหมือนฝัน เกื้อหนุน ศึกษานิเทศก์ การด าเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑-๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มี
กระบวนการการพัฒนาผลการสอบ O-NET ไดด้ าเนินการดังนี้  
  ๑.  การเตรียมการวางแผน  ด าเนินการดังนี้  
 ๑.๑  จัดสนามสอบ 
 ๑.๒  แต่งตั้งคณะกรรมการการด าเนินการจัดสอบ ระดับศูนย์สอบและสนามสอบ                                   
             ๑.๓ ประชุมคณะกรรมการการด าเนินการจัดสอบ 
  ๒.  การด าเนินการ   
 ๒.๑  นิเทศ ติดตาม การจัดสอบ O-NET  
 ๒.๒  ควบคุมการจัดสอบและแก้ปัญหาระหว่างการสอบ 
 ๓.  การตรวจสอบผล 
 ๓.๑  รายงานผลการจัดสอบของทุกสนามสอบในศูนย์สอบต่อ สทศ. 
 ๓.๒  รายงานผลการสอบ O-NET ต่อผู้บังคับบัญชา 
 ๓.๓  จัดท าโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ 
 ๓.๔  วิเคราะห์ผลการสอบ O-NET เป็นรายโรงเรียนเพ่ือน าผลการประเมิน 
                                 ไปใช้  
 ๓.๕  จัดท าเอกสารรายงานผลการวิเคราะห์ผลการสอบ O-NET 
  ๔.  การพัฒนา 
 ๔.๑  จัดประชุมปฏิบัติการการน าผลการประเมินไปใช้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
 ผลการด าเนินงาน การจัดสอบระดับศูนย์สอบ ระดับศูนย์สอบย่อยและระดับสนามสอบ
ด าเนินการด้วยความโปร่งใส ตามระเบียบ สทศ.ไม่มีข้อผิดพลาดและร้องเรียน จ านวนนักเรียนที่เข้าสอบคิด
เป็นร้อยละ ๙๖.๕๕ และ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๖ ได้จัดการทดสอบตามโครงการ
พัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ขั้นที่ ๒ ผู้บริหาร
และครูผ่านการทดสอบ ได้รับประกาศนียบัตรจาก สทศ.จ านวน ๑๐๗ คน ได้แก่หลักสูตรหัวหน้าสนามสอบ 
จ านวน ๕ คน หลักสูตรกรรมการกลาง จ านวน ๒๗ คน และหลักสูตรกรรมการคุมสอบ จ านวน ๘๑ คน และ
ได้จัดท ารายงานผลการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๓ และ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๒ ฉบับ  
 
 
 



  ๔.  การประกันคุณภาพการศึกษา  น าเสนอโดย นายวีระศักดิ์ บุญญาพิทักษ์ ดังนี้ 
 ๔.๑ ส่งเสริมให้สถานศึกษารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดยมีสถานศึกษา
เข้ารับการประเมินในระยะท่ี ๑ จ านวน ๑๗ โรงเรียน โดย สพม.เขต ๑๖ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษามีการสร้างเครือข่ายนิเทศในการซักซ้อมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่เสมือนจริง (Mock 
Assessment) ให้กับสถานศึกษาทั้ง ๑๗ โรงเรียน รวมทั้งเข้าร่วมรับฟังสรุปผลการประเมินเพ่ือสร้างขวัญ
ก าลังใจให้กับโรงเรียนทุกโรงเรียน  
  ผลการด าเนินการ สถานศึกษาที่ขอรับการประเมินในระยะที่ ๑ สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ประกาศผลอย่างเป็นทางการแล้วจ านวน ๑๕ โรงเรียน พบว่าโรงเรียนที่
ได้รับการประเมินส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก (ร้อยละ ๕๕.๕๖) เมื่อพิจารณาตามระดับคุณภาพการ
ประเมิน ระดับดีเยี่ยม พบว่า มาตรฐานด้านกระบวนการบริหารจัดการอยู่ในระดับดีเยี่ยมมากที่สุด (ร้อยละ 
๔๐ ) รองลงมา คือ ด้านคุณภาพผู้เรียน (ร้อยละ ๒๐) และน้อยที่สุดคือด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (ร้อยละ ๑๓.๓๓) 
 ๔.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  โดยจัดท าสื่อและ
เผยแพร่ ๖ ต้นฉบับดังนี้  

๑) รายงานการสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  
๒๕๖๑ 
      ๒) แนวทางการนิเทศ ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ แนะน าสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
     ๓) แนวทางการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (แผ่นพับ) 
      ๔) คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ (อิงกฎกระทรวง การ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒) 
      ๕) แนวทางการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
      ๖) เครือข่ายงานประกันคุณภาพการศึกษา (แผ่นพับ) 
 ๔.๓  สื่อสาร สร้างความเข้าใจ นิเทศ ติดตาม ให้การช่วยเหลือการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา  
 ผลการนิเทศ ก ากับติดตาม พบว่า  โรงเรียน ๔๘ โรงเรียน ประกาศมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๓ มาตรฐาน โรงเรียนที่ประกาศเพ่ิมเติมมาตรฐานเป็น ๔ 
มาตรฐาน จ านวน ๔ โรง และโรงเรียนประกาศเพ่ิมเติมมาตรฐานเป็น ๕ มาตรฐาน จ านวน ๑ โรง  โรงเรียน
หลายโรงยังขาดความเข้าใจที่ถูกต้องในการก าหนดค่าเป้าหมาย  ทั้งระดับมาตรฐานและระดับประเด็น
พิจารณา โรงเรียนหลายโรงก าหนดโครงการมากกว่า ๒๐ โครงการ รวมทั้งกิจกรรม  ไม่กระจายให้รองรับ
ครอบคลุมประเด็นพิจารณาในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และเมื่อเทียบเคียงระหว่างแผนปฏิบัติการ



ประจ าปีและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาพบว่าไม่สอดคล้องกัน  และโรงเรียนส่วนมากไม่มีการทบทวน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างปีที่ก าหนด 
 ๔.๔ งานติดตามตรวจสอบคุภาพการศึกษา 
 มีวางแผนและก าหนดกรอบการติดตามตรวจสอบฯ   จัดท าเอกสารแนวทางติดตาม
ตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ๒๕๖๑ โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน  นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ให้ความช่วยเหลือการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ก ากับ ติดตามให้โรงเรียนตรวจสอบและประเมินผลการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
   ผลการด าเนินงานพบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่ประเมินผลการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในอยู่ในระดับดีข้ึนไปทุกองค์ประกอบ    
  ๔.๕  การวิจัยพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

๔.๕.๑ จดัท ารายงานการสังเคราะห์สภาพการด าเนินงานระบบการประกัน  
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ปีการศึกษา 2562 พบว่า การด าเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดย
ภาพรวมสถานศึกษาทุกแห่งมีการด าเนินงานทั้ง 7 องค์ประกอบ  โดยด าเนินการมากที่สุด   ในการด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและด าเนินการน้อยที่สุดในส่วนของการติดตามผลการ
ด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา      
       ข้อเสนอแนะส าหรับสถานศึกษา คือ  

(๑)  ควรทบทวนการก าหนดมาตรฐาน/ประเด็นพิจารณาเพ่ิมเติม  เพื่อแสดงบริบทที่แตกต่าง 
จากสถานศึกษาอ่ืน ๆ โดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดมาตรฐาน/ประเด็นพิจารณาเพ่ิมเติมด้วย ทั้งนี้ อาจจะพิจารณาจากอัตลักษณ์  เอกลักษณ์ ค่านิยมที่
ก าหนดไว้ หรือวัตถุประสงค์การจัดตั้งโรงเรียน หรือการเข้าร่วมโครงการพิเศษต่าง ๆ ฯลฯ  

(๒) ควรพัฒนาบุคลากร ในการศึกษางานวิจัย/ด าเนินงานวิจัยด้วยตนเอง  และน าผลการวิจัย 
มาก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่มีความเป็นระบบ น่าเชื่อถือ  

(๓) ควรด าเนินการประเมิน ติดตามตรวจสอบการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็น 
ระยะและต่อเนื ่อง  ตลอดจนน าผลการประเมินฯ ไปใช้ในการก าหนดมาตรการ/แนวทางพัฒนาการจัด
การศึกษา หรือน าไปทบทวนค่าเป้าหมาย  กิจกรรม/โครงการให้เหมาะสม เป็นที่พึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องมากขึ้น  

(๔)  ควรสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่ครู  
บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทุกคนรับทราบ ตระหนักในความส าคัญ  มีเป้าหมายและทิศทางการด าเนินงาน
ร่วมกัน จะได้รับความร่วมมือในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษามากขึ้นได้   
    มาตรการ/แนวทางส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพสูงขึ้น  มีดังนี้ 

 



  มาตรการที่ ๑  วิจัยและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  
มาตรการที่ ๒  สื่อสารและสร้างความตระหนักในความส าคัญของระบบการประกัน 

คุณภาพภายในสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 
  มาตรการที่ ๓  สร้างขวัญก าลังใจ   

๔.๕.๒ รายงานการสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา  
2562  อยู่ในระหว่างการจัดท า/พัฒนารูปเล่ม 
  ๕.  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ น าเสนอโดย    
นางเหมือนฝัน เกื้อหนุน ศึกษานิเทศก์  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๖ ได้รับคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้พัฒนาเป็นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ได้
ด าเนินการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มุ่งสูเป้าหมายคุณธรรมหลัก ๓ ประการ ได้แก่ 
“ระเบียบวินัย จิตอาสา พอเพียง” ขับเคลื่อนให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๖ เป็นองค์กร
คุณธรรมโดยใช้การนิเทศแบบจูงใจด้วยกระบวนการ ๔A ผ่านกระบวนการวิจัย โดยมีวิธีการดังนี้  
   ๑.  สร้างการรับรู้และการยอมรับ (Awareness)  
   ๒.  ก าหนดคุณธรรมหลักและแนวปฏิบัติ (Aim)  
   ๓.  ท ากิจกรรมส่งเสริมความดี (Action) 
   ๔.  ประเมินผล (Assessment) 
   โดยในทุกกระบวนการจะมีการ PLC เพ่ือทบทวนการด าเนินงานและวิธีการพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดร่วมกัน  
  ผลการด าเนินงาน  พบว่า บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  ๑๖  
มีพฤติกรรมเป็นไปตามคุณธรรมและแนวปฏิบัติที่ได้ก าหนดไว้ ความมีระเบียบวินัย อยู่ในระดับดีมาก จิตอาสา 
อยู่ในระดับดีเยี่ยม พอเพียง อยู่ในระดับดีเยี่ยม และได้จัดท ารายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาพัฒนาส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาคุณธรรมโดยใช้การนิเทศแบบจูงใจด้วยกระบวนการ ๔A  และหนังสือเรื่องเล่าบนเส้นทาง
ความดี เผยแพร่ตามช่องทางต่าง ๆ จากการด าเนินการดังกล่าวส่งผลให้บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๖ เข้าร่วมกิจกรรมครอบครัวคุณธรรม จ านวน ๒๓ ครอบครัว ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๖ ได้รับรางวัลส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ
จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้รบัรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ จากจังหวัดสงขลา จาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประจ าปี ๒๕๖๓ และได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษายอดเยี่ยมด้านบริหารจัดการ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.OBEC AWARDS ระดับภาคใต้  
   
 
 
 
  



๖.  นวัตกรรมการนิเทศ จ านวน ๒๐ รายการ 
ที่ประชุมได้ร่วมเสนอแนะดังนี้  

นายทวีศักดิ์ พุฒสุขข ีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาคือการพัฒนาการจัดการเรียนรู้   
ความท้าทายคือการพัฒนาการศึกษาควรมีการจัดวาระในการพัฒนาว่าจะต้องท าอะไรบ้าง และต้องท าอย่างไร 
ให้มีประเด็นในการพัฒนาและกระบวนการในการพัฒนาที่ชัดเจน   

นางบุปผา   มณีพรหม   ควรมีการจัดท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๖ ตลอดแนว ก าหนดทิศทางให้ชัดเจน ต้นทาง ระหว่างทาง และปลายทางที่
จะด าเนินการ จัดท า Road Map เพ่ือใช้ในการสื่อสารไปยังโรงเรียนในสังกัดให้เข้าใจตรงกันในกรอบทิศ
ทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๖ และน าผลการ
ด าเนินการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๖ น าสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนทั้งในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
 

นายอรัญ  กั่วพานิช  ให้ข้อสังเกตการก าหนดกรอบแนวคิดของนโยบายในการแก้ปัญหาต้อง 
เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแท้จริง ช่องว่างที่เกิดขึ้นของผู้ปฏิบัติและผู้นิเทศติดตามยังแก้ปัญหาไม่ตรงประเด็นควรหา
วิธีการในการแก้ปัญหาให้ตรงประเด็น โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการด าเนินการต้องให้สอดคล้องกับ
วิถีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  หากมีรูปแบบนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นอยากให้น าเสนอถึงกระบวนการที่น ามาใช้
ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาถึงผู้เรียน   และในส่วนการประกันคุณภาพภายนอกยังมีความเชื่อ
ว่าจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความกระตือรือร้นกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนางาน   
 

นางถนอมทรัพย์  นูนน้อย ตั้ งข้อสังเกตในประเด็นผลการทดสอบทางการศึกษา  
ระดับชาติขั้น พื้นฐาน  (O-NET )  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ 
ถึงแม้ค่าเฉลี่ยของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๖ จะสูงกว่าระดับประเทศในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ แตสู่งกว่าเพียง ๑๓ โรงเรียน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สูงกว่าเพียง ๗ โรงเรียน จาก
จ านวนโรงเรียน ทั้งหมด ๕๓ โรงเรียน ควรหาวิธีการที่จะช่วยกันยกระดับโรงเรียนที่เหลือให้เกิดการพัฒนา
ต่อไป จากข้อสังเกตนี้ ได้เสนอให้มีการคืนครูสู่ห้องเรียนอย่างแท้จริง ซึ่งในขณะนี้ครูท าหน้าที่ อ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากภาระหน้าที่หลักคือการจัดการเรียนเรียนการสอน และยังอยากให้ศึกษานิเทศก์ได้เข้าไป
ช่วยเหลือครู เป็นเพ่ือนครูเพ่ือช่วยครูให้เกิดความมั่นใจในการด าเนินการในงานวิชาการ  และในส่วน
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษานั้นมีข้อจ ากัดว่าด้วยระเบียบที่ไม่เอ้ือใน
การบริหารจัดการในยุคปัจุบันเนื่องจากเป็นระเบียบที่ถูกก าหนดไว้มานานมากซึ่งมีผลกระทบถึงการจัด
อัตราก าลังที่ขาดแต่ไม่สามารถบริหารจัดการให้เพียงพอต่อความจ าเป็นที่ต้องการได้  
 
 
 
 
 
 



นายนิคม ยอดมณี  ชื่นชมการจัดท าเอกสารประกอบการประชุมจัดท าได้ดี  และให้ข้อเสนอ- 
แนะการจัดท าโมเดลการพัฒนาการจัดการศึกษาต้องน าสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน มีรายละเอียดกระบวนการวิธีการ
ที่ชัดเจน และยังคงให้การยืนยันว่าโรงเรียนมีความต้องการให้ศึกษานิเทศก์เข้าปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียน 
ศึกษานิเทศก์ยังต้องเป็นเพื่อนกับครูไม่ใช่ผู้มาตรวจการ  

นายอุดม  ชูลีวรรณ  ให้ข้อสังเกตการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น 
พ้ืนฐาน (O-NET) ตั้งแต่ ปี ๒๕๔๒ จนถึงปัจจุบัน ตลอด ๒๐ ปี เป้าหมายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ไม่ถึง ๕๐ % การพัฒนาในแต่ละปีหากมีค่าพัฒนาก็ส่งผลถึงการพัฒนา หากจะท าให้ถึง
ร้อยละ ๕๐ มองว่าเป็นเรื่องที่ต้องใช้พลังที่มากซึ่งมีเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากหลายมิติทั้งความพร้อมของ
โรงเรียน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง สภาพแวดล้อมต่าง ๆ  การยกผลสัมฤทธิ์ดังกล่าวถึงค่ากลางระดับประเทศ
และมีค่าพัฒนาเกิดขึ้นก็เป็นผลสัมฤทธิ์ที่รับได้ ในการยกระดับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) การยกระดับผลสัมฤทธ์ทางการเรียนต้องลงสู่การจัดการเรียนรู้ที่ชั้นเรียน มีการร่วมกันออกแบบ
บทเรียน ร่วมสะท้อนแลกเปลี่ยนเพ่ือให้เกิดการพัฒนาบทเรียนที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริง 
รูปแบบปัจจุบันการจัดท า Lesson study  (LS) จะเป็นอีกวิธีที่จะช่วยพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่ห้องเรียน การ
ต่อยอดครู CS ให้ด าเนินการถึงการจัดการชั้นเรียนรูปแบบ Lessen study  (LS) มีการน ากระบวนการ PLC 
(Professional Learning Community) เพ่ือเปิดโอกาสให้ครูได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดการ
เรียนรู้ควรเป็นรูปแบบ Active Learning กระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้พัฒนากระบวนการคิด  
 มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล  
ประธานมอบหมาย นางเกศรา  ศรีกาญจน์ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล   

น าเสนอผลการปฏิบัติงาน รายละเอียดดังนี้ 
  ๑. ด้านการวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
      ๑.๑ จัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารอัตราก าลัง  ด าเนินการออกแบบเครื่องมือ
และจัดท าข้อมูลสารสนเทศอัตราก าลัง  และข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายบุคคล ( Big 
Data) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖  เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารอัตราก าลัง สามารถ
แก้ปัญหาความขาดแคลนอัตราก าลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกลุ่มงานอ่ืน/หน่วยงานอ่ืน สามารถน าข้อมูล
ดังกล่าวมาใช้ร่วมกัน ตามความต้องการจ าเป็นของหน่วยงาน/บุคคล 
      ๑.๒ การบริหารอัตราก าลังคนให้สอดคล้องกับความจ าเป็นตามพันธกิจของหน่วยงาน 
ด าเนินการจัดสรร เกลี่ยอัตราก าลัง เพ่ือแก้ปัญหาความขาดแคลนได้ตรงตามความต้ องการจ าเป็นของ
หน่วยงาน  
     ๑.๓  การติดตามการใช้อัตราก าลัง  ด าเนินการติดตามการใช้อัตราก าลังโดยการรายงาน
ข้อมูลการปฏิบัติงานของบุคลากรรายบุคคลเป็นไปตามบทบาทหน้าที่ตามมาตรฐานต าแหน่ง การจัดสรรและ
เกลี่ยอัตราก าลังได้ด าเนินการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๖  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ซึ่งโรงเรียนส่วนใหญ่มีอัตราก าลังเกินเกณฑ์อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กและมีอัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์อยู่ใน
โรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ จึงได้ด าเนินการจัดสรรคืนอัตราให้โรงเรียนที่มีอัตราก าลังต่ ากว่า



เกณฑ์และมีความขาดแคลนวิชาเอกและเกลี่ยอัตราก าลังโรงเรียนที่อัตราก าลังเกินเกณฑ์ไปให้โรงเรียนที่มี
อัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์และมีความขาดแคลนวิชาเอก เพ่ือให้ทุกโรงเรียนในสังกัดมีอัตราก าลังที่เหมาะสม มี
ความขาดอัตราก าลังในสัดส่วนร้อยละที่ใกล้เคียงกันและมีความขาดแคลนวิชาเอกลดลง  
  ๒. ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
     ๒.๑ การจัดท าและด าเนินการตามแผนการสรรหาบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการ
สูญเสียก าลังคน  รับสมัครสอบ/คัดเลือก เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร เป็นไปตามจ านวนอัตราที่ได้รับจัดสรร 
โดยประกาศ/แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่าง ๆเพ่ือสร้างการรับรู้โดยทั่วกัน 
      ๒.๒ สรรหาและคัดเลือกบุคลากรโดยยึดหลักความรู้ความสามารถ  คุณลักษณะที่เหมาะสม
กับงานควบคู่กับการเป็นคนดี แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรรเพ่ือให้สามารถเลือกสรรผู้ที่มี
ความรู้ ความสามารถ และเป็นคนดี สอดคล้องตามภารกิจของหน่วยงาน 

๓. ด้านบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
      ๓.๑ จัดระบบประเมินผลการปฏิบัติตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก ด าเนินการ
ก าหนดประกาศหลักเกณฑ์/วิธีการ/แนวทางการด าเนินการที่ชัดเจน  ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน  น า
ระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานมาใช้เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างเป็นธรรม การติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
      ๓.๒ ปรับปรุงระบบการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการให้เหมาะสมเป็น
ธรรม เป็นที่ยอมรับของบุคลากรในหน่วยงาน ด าเนินการให้มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เที่ยงตรง
เชื่อถือได้ 
      ๓.๓ ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ด าเนินการ
น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือปรับปรุงการบริหารและ
การบริการ ด าเนินการจัดเก็บหลักฐานด้านการบริหารงานบุคคลไว้เพ่ือการตรวจสอบ   ด าเนินการจัดเก็บ
ทะเบียนประวัติขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจ า อย่างเป็นระบบ  

๔. ปฏิบัติการบริการและอ านวยความสะดวก 

       ๔.๑ ด าเนินการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ หนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ หนังสือรับรอง
เงินเดือน หนังสือรับรองความประพฤติ โดยมีคู่มือมาตรฐานการให้บริการ 
         ๔.๒ ด าเนินการออกบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่ก าหนด มี
ขั้นตอนการรับบริการอย่างชัดเจน ผู้รับบริการสามารถรอรับได้ทันที 
         ๔.๓ การขออนุญาตต่าง ๆ และการบริการต่าง ๆ เช่น การขออนุญาตการลาประเภทต่าง ๆ 
การบริการให้ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการบริหารงานบุคคล เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับการขอมีและเลื่อนวิทย
ฐานะ การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาอย่างเข้มต าแหน่งครูผู้ช่วย เป็น
ต้น 

๕. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ 
ได้รับมอบหมาย 
      ๕.๑  ปฏิบัติงานร่วมกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลาและสตูล ในการเข้าร่วมประชุม 
อกศจ. และ กศจ. เพ่ือชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้อง  กับการบริหารงานบุคคลที่เสนอองค์คณะ
บุคคลพิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ และเป็นคณะท างานเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 



      ๕.๒  ปฏิบัติงานร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่าง ๆ ในการด าเนินการเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลร่วมกัน เช่น การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการการเป็นคณะท างานร่วมกันในการ
พิจารณาและด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การใช้ข้อมูล การใช้แนวปฏิบัติต่าง ๆ การสรรหาและ
เลือกสรรคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ร่วมกัน 
     ๕.๓ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารงานบุคคลและงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาอ่ืน คณะบุคคล และบุคคล 
ในการสรรหาคณะกรรมการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ประธานมอบหมาย  นางน้ าฝน ยกย่องสกุล  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา น าเสนอผลการปฏิบัติงาน รายละเอียดดังนี้ 
   ๑.  การพัฒนาสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมอบหมายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็น 
หน่วยจัดการพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์ และการประชุมปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็น
ครูมืออาชีพ  ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๓  มีผู้ เข้ารับการพัฒนา  จ านวน ๘๔ คน  หลักสูตรการพัฒนา  
ประกอบด้วย ๓ หน่วยการเรียนรู้ ๑๘ รายวิชา  จ านวน ๓๕ ชั่วโมง แบ่งการพัฒนาเป็น ๒ ระยะ คือ 
           ระยะที่ ๑  พัฒนาผ่านระบบออนไลน์ ประกอบด้วย ๓ หน่วยการเรียนรู้ ๑๑ รายวิชา   
                        ใช้เวลา ๑๘ ชั่วโมง  รวม ๓ สัปดาห์ ๆ ละ ๑ วัน เริ่มวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
           ระยะที่ ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการ  ประกอบด้วย ๓ หน่วยการเรียนรู้ ๗ รายวิชา   
                        ใช้เวลา ๑๗  ชั่วโมง  รวม ๒ วัน ๑ คืน  เริ่มประมาณเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ 
  ๒.  ลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือต่างประเทศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๖ ได้ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้
พัฒนาตนเอง โดยการลาศึกษาต่อ ทั้งภาคปกติ ภาคนอกเวลา และภาคฤดูร้อน ภายในประเทศ รวมทั้งการ
ฝึกอบรมและดูงาน ณ ต่างประเทศ  และได้คัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับ
ทุนการศึกษา  ตามโครงการทุนการศึกษาส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้     
ซึ่งเป็นงบประมาณของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดสรรมาให้ศูนย์ประสานงานและการ
บริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นผู้ด าเนินการ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพ ทักษะ ความรู้และความสามารถของตนเอง และเพ่ือสร้าง
ขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้    ในการพัฒนาตนเองและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ทั้งในระดับโรงเรียนและระดับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในพ้ืนที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลาในส่วนของอ าเภอนาทวี 
จะนะ เทพา สะบ้าย้อย  รวม ๑๑ เขตพ้ืนที่การศึกษา  เป็นทุนระดับปริญญาโท ทุนละ ๕๐,๐๐๐ บาท  ทุน
ระดับปริญญาเอก ทุนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  โดยมีจ านวนผู้ได้รับทุน ดังนี้ 



         ระดับปริญญาโท      จ านวน ๒ คน          ระดับปริญญาเอก     จ านวน ๒ คน 
 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ประธานมอบหมาย  นางวรรณา กลับนวล  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงิน 

และสินทรัพย ์น าเสนอผลการปฏิบัติงาน รายละเอียดดังนี้ 
 

  ปีงบประมาณ 2563  (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2563) 

รายการ 
ไดร้บัจัดสรร
งบประมาณ 

เบิกจา่ยงบประมาณ คิดเปน็
ร้อยละ 

งบประมาณคงเหลือ คิดเปน็
ร้อยละ 

 งบประมาณ
รวม 

448,451,370.00 410,827,033.12 91.61 37,624,336.88 8.39 

งบบุคลากร 23,081,100.00 16,808,456.96 72.82 6,272,643.04 27.18 
งบด าเนินงาน 47,327,176.00 36,043,542.23 76.16 11,283,633.77 23.84 
งบลงทุน 102,609,300.00 84,297,903.93 82.15 18,311,396.07 17.85 
งบเงินอุดหนุน 272,582,754.00 272,497,254.00 99.97 85,500.00 0.03 
งบรายจ่ายอื่น 2,851,040.00 1,179,876.00 41.38 1,671,164.00 58.62 

 
  ผลการด าเนนิงาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16  ได้ด าเนินงานเป็นไปตามที่ส านักงบ  
งบประมาณ ก าหนดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พุทธศักราช 2563 เป็นรายไตรมาส  ซึ่ง
เป้าหมายในไตรมาสที่ 3 ก าหนดไว้ดังนี้ 

ภาพรวม (ทุกงบ) เป้าหมายสะสมร้อยละ 77   ผลการด าเนินการที่ได้ ร้อยละ 91.61  ซึ่ง 
สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  รายจ่ายประจ า เป้าหมายที่ก าหนด ร้อยละ 80  ผลการด าเนินการที่ได้ร้อยละ 
76.16  ต่ ากว่าเป้าหมาย และส าหรับงบลงทุน เป้าหมายที่ก าหนด ร้อยละ 65  ผลการด าเนินการสามารถ
ด าเนินการได้ร้อยละ 82.15  สูงกว่าเป้าหมาย    

ทั้งนี้  รายจ่ายประจ า ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 3.84  ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายใน 
การเดินทางไปราชการและการฝึกอบรม   เนื่องจากมีการชะลอการด าเนินงานในช่วงการระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ได้การด าเนินการ
เร่งรัด ดังนี้  

1. แจ้งเป็นหนังสือเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ  
2. แจ้งในประชุมผู้บริหารประจ าเดือน  
3. ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารในระบบออนไลน์  โดยผ่าน Application line  ทางกลุ่มประสานงาน

ราชการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๖ และกลุ่มงานการเงินและพัสดุ   
4. แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พุทธศักราช

2563  เพ่ือก ากับติดตามการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย    



กลุ่มส่งเสริมการศึกษาการจัดการศึกษา 
ประธานมอบหมาย  นางพรรษนันท์ ยศด า  ผู้อ านวยการกลุ่มกลุ่มส่งเสริมการศึกษา 

การจดัการศึกษา น าเสนอผลการปฏิบัติงาน รายละเอียดดังนี้ 
๑.  ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

       ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นทุนการศึกษาที่เก่ียวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ดังนี้ 
                          1.  ทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)  ยึด 
หลักการพระราชทานทุนให้แก่ผู้ที่เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม  รับทุนต่อเนื่องตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพ  ต่อเนื่องจนจบระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัด
สงขลา จ านวน ๔ ราย จังหวัดสตูล จ านวน ๑ ราย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จังหวัดสงขลา จ านวน ๒ ราย จังหวัด
สตูล จ านวน ๑ ราย  

     2.  ทุนกส าหรับนักเรียนที่ประสงค์จะเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในพ้ืนที่ที่คัดเลือก เป็นผู้ขาดโอกาสในการศึกษาต่อ เป็นผู้มี
ความประพฤติดี รับทุนต่อเนื่องตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต่อเนื่องจนจบระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า  นักเรียนรับทุนการศึกษาฯ รุ่นที่ 3  ปีการศึกษา2562   จังหวัดสงขลา  จ านวน  3  ราย จังหวัด
สตูล จ านวน ๑ ราย 

    3.  ทุนการศึกษาพระราชทาน เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษาที่ประสบอุทกภัยเป็น
ทุนพระราชทานรายปี ต่อเนื่องจนจบระดับปริญญาตรี การมอบทุนจ านวนทั้งสิ้น  27  ราย  เริ่มตั้งแต่ปี
การศึกษา 2563 ในส่วนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มีนักเรียนที่ได้รับ
ทุนการศึกษาจ านวน  3  ราย  

    4.  ทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระราชินูปถัมภ์มูลนิธิร่วมจิตต์
น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สนับสนุนให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิทุกคนที่ยัง
ขาดแคลน  ยากไร้ มีความประพฤติ และมีความตั้งใจที่จะเรียนจนจบหลักสูตร โดยมูลนิธิฯ จะให้ทุนการศึกษา
แก่เยาวชนอย่างต่อเนื่องจนจบการศึกษาชั้นสูงสุดในแต่ละระดับ และโอนเงินทุนการศึกษาผ่านจังหวัด ให้แก่
เยาวชนผู้รับทุนในแต่ละระดับ ปีละ 1 ครั้ง จังหวัดสงขลา จ านวน ๗ ราย จังหวัดสตูล จ านวน ๕ ราย  
    ๕.  ทุนการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) 
    ทุนการศึกษา “ภูมิทายาท” ปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๖๓ (ต้องด าเนินการคัดเลือก
ใหม่) จ านวน ๔๙๑ ทุน เป็นเงิน ๕,๐๕๕,๐๐๐.-  บาท (เงินห้าล้านห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
  ๒.  การด าเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
       ผลการด าเนินงาน 
                         ด้านปริมาณ  

- จัดประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของ สพม.เขต 16  จ านวน  4  ครั้ง 
 - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  16 มีแผนการรับนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  

รวม 12,632 คน/319 ห้อง แยกเป็น จังหวัดสงขลา 10,521 คน/263 ห้อง และจังหวัด  สตูล 2,111 



คน/56 ห้อง   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  รวม 9,506 คน/239 ห้อง แยกเป็น จังหวัดสงขลา 7,716 คน/190 
ห้อง และจังหวัด   สตูล 1,790 คน/49 ห้อง 

ด้านคุณภาพ 
 - มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ของจังหวัดสงขลาและสตูล เพ่ือให้

โรงเรียนได้ยึดเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินงานการรับนักเรียน 
 - มีแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 
 - มีการสร้างการรับรู้ในเรื่องของนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แก่ประชาชนและผู้สนใจ ด้วยการออกสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย 
เช่น การออกรายการโทรทัศน์ (แหลงข่าวชาวใต้ ช่อง NBT) ,จดหมายข่าวอิเลคทรอนิค, เว็บไซต์ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๖  

 - มีศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 เพ่ือประชาสัมพันธ์และให้บริการแก่
ผู้ปกครอง นักเรียน ผู้เกี่ยวข้องแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการรับนักเรียนของโรงเรียนและจัดนักเรียนที่มายื่น
ความประสงค์ให้เขตพ้ืนที่การศึกษาจัดหาที่เรียนให้ได้เข้าเรียนตามศักยภาพและความเหมาะสมของนักเรียน 

 - รับทราบปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดและแก้ปัญหา ได้
อย่างรวดเร็ว ทันเวลา จากการออกเยี่ยม ติดตามสถานศึกษาในช่วงการรับสมัคร และการสอบคัดเลือก
นักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑ และ ๔  
  ๓.  การด าเนินงานโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2562 
      ด าเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในเขตพัฒนา
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2562 
โดยรับสมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562 และสอบ
คัดเลือกในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ 
จัดท าบันทึกสัญญา และรายงานตัวเลือกโรงเรียนอุปถัมภ์ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม ซี.เอส. 
ปัตตานี อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี และน านักเรียนเข้าร่วมการปฐมนิเทศนักเรียนโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ 
(ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 22 – 25 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมสวนสน
ประดิพัทธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนักเรียนในสังกัดเข้าศึกษาในโรงเรียนที่รับอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 
2562 จ านวน 58 คน จากโรงเรียน  10 โรง ได้แก่                 

1) โรงเรียนนาทวีวิทยา                    จ านวน 15 คน 
2) โรงเรียนเทพา                           จ านวน 7 คน 
3) โรงเรียนเทพพิทยาภานุมาศ            จ านวน 6 คน 
4) โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์                จ านวน 1 คน 
5) โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา                จ านวน 11 คน 
6) โรงเรียนทับช้างวิทยาคม                จ านวน 2 คน 
7) โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์              จ านวน 9 คน 



8) โรงเรียนสตูลวิทยา                        จ านวน 4 คน 
9) โรงเรียนสาครพิทยาคาร                  จ านวน 1 คน 
10) โรงเรียนก าแพงวิทยา                    จ านวน 2 คน 
๔.  การจัดการศึกษาโดยครอบครัว จบการศึกษาแล้วจ านวน ๔ คน และอยู่ระหว่างการ 

ด าเนินการจ านวน ๑ คน  
๕.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนสถานศึกษาโรงเรียนพระราชทาน ปี ๒๕๖๒ จ านวน  

๕ โรงเรียน ผลการประเมินอย่างไม่เป็นทางการ โรงเรียนที่ส่งประเมินโรงเรียนพระราชทานมีโรงเรียนได้รับ
รางวัล ส่วนผลการประกาศว่าได้โรงเรียนใดบ้างรอฟังประกาศผลอย่างเป็นทางการอีกครั้ง  

๖.  รางวัลระบบช่วยเหลือนักเรียนระดับประเทศ ได้แก่โรงเรียนระโนดและโรงเรียน 
วรนารีเฉลิม  

 

กลุ่มกฎหมายและคดี   
ประธานมอบหมาย  นายพิษณุ อุ่นอก    ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี    

น าเสนอผลการปฏิบัติงานของกลุ่มซึ่งมีกรอบการด าเนินงาน ๑๐ เรื่อง แต่ขอรายงานผลในส่วนที่ได้ด าเนินการ 
รายละเอียดดังนี้ 

๑.  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 
     จัดท าโครงการพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ครูผู้ช่วย 
๒.  ด าเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน จ านวน ๑๐ เรื่อง  
     ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน ๕ เรื่อง และอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน ๕ เรื่อง 
๓.  ด าเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัย จ านวน ๑ เรื่อง  
๔.  ด าเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ จ านวน ๕ 

เรื่อง  คดีปกครองจ านวน ๒ เรื่อง คดีแพ่ง จ านวน ๓ เรื่อง 
๕.  ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบ 
     จัดท าโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
๖.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ 

มอบหมาย จ านวน ๖ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.) เขต 
๙ จ านวน ๔ เรื่อง  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจ าจังหวัด
สงขลา จ านวน ๑ เรื่อง ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ภาค ๙ 
จ านวน ๑ เรื่อง  

การด าเนินการสร้างการรับรู้ให้แก่ข้าราชการของต้นสังกัดเกี่ยวกับเรื่องกฏหมายยังมีน้อย จึง 
วางแผนการลงพ้ืนทีเ่พ่ือสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายให้แก่โรงเรียนในสังกัด ตามแนวทางของกลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
 
 
 



หนว่ยตรวจสอบภายใน 
 ประธานมอบหมาย นางสายไหม  แก้วขาว ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  

น าเสนอผลการปฏิบัติงานดังนี้  
1. การตรวจสอบทางด้านการเงินการบัญชี ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 

๑๖ ตรวจตัดยอด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 โดยด าเนินการตรวจสอบใน 4 ประเด็นดังต่อไปนี้ 
1.1 การควบคุมการเบิกจ่ายเงิน 
         1) การควบคุมการเบิกเงิน 
        2) การควบคุมการจ่ายเงิน 
         3) การตรวจสอบหลักฐานการจ่าย 
1.2 การควบคุมเงินและลูกหนี้เงินยืม 
         1) การควบคุมเงินสดและการบันทึกบัญชีเงินสด 
         2) การควบคุมเงินฝากธนาคาร 
        3 )การควบคุมเงินฝากคลัง 
        4 ก)ารควบคุมลูกหนี้เงินยืม 
1.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี 
        1) เรื่องความถูกต้อง 
         2) เรื่องความไปว่าได้ 
         3) เรื่องความรับผิดชอบ 
 1.4 การควบคุมเงินทดรองราชการ 
        1) การจัดท าทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ 
         2) ความมีอยู่จริงของเงินทดรองราชการ 
         3) การบริหารลูกหนี้เงินทดรองราชการ 
2.  ด าเนินการอ่ืนเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายก าหนด  ได้ด าเนินการดังนี้ 
     ๒.1 การตรวจสอบใบส าคัญและหลักฐานการเงินประจ าเดือนมิถุนายน 2562โดย
ด าเนินการตรวจสอบใน 4 ประเด็นดังต่อไปนี้  
      ๑) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
     ๒) ค่าใช้จ่ายในการประชุม 
     ๓) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
     ๔) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
      2.๒ การตรวจสอบภายในสถานศึกษาประจ าปีงบประมาณ 2562 โดยด าเนินการ
ตรวจสอบภายในสถานศึกษา จ านวน 16 โรงเรียน ในประเด็นดังต่อไป 
      1) การด าเนินการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีของสถานศึกษา 
      2) ประสิทธิภาพการบริหารงานด้วยแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของสถานศึกษา 
 



กลุ่มอ านวยการ   
ประธานมอบหมาย  นางพิสษฐ์ณัฐฐา แฮรร์ิ่ง    ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 

น าเสนอผลการปฏิบัติงาน รายละเอียดดังนี้ 
งานประชาสัมพันธ์ 

  หนังสอือิเลก็ทรอนกิส์ (E-Book)  เป็นรูปแบบการให้การศึกษาแก่ประชาชนตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษารูปแบบหนึ่งที่จะท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้ตามความต้องการและสภาพของ
ตนเอง E-Book  มีคุณลักษณะส าคัญที่สามารถเชื่อมโยงไปยังส่วน ต่าง ๆ ของหนังสือ เว็บไซต์ต่าง ๆ ตลอดจน
มีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้เรียนได้ นอกจากนี้ยังสามารถแทรกภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว แบบทดสอบ และ
สามารถสั่งพิมพ์เอกสารที่ต้องการออกทางเครื่องพิมพ์ได้ อีกประการหนึ่งที่ส าคัญก็คือ สามารถปรับปรุงข้อมูล
ให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้  จะไม่มีในหนังสือธรรมดาทั่วไป จึงอาจนับได้ว่า E-Book เป็นอีก
หนึ่งนวัตกรรม  ที่จะส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้ได้อย่างกว้างขวาง ตามความต้องการและสภาพของตนเอง 
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาไทยและเพ่ือเป็นการสนองนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16  ในเรื่องของมาตรการการลดการใช้กระดาษ เพ่ือเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายภาครัฐ 
จึงได้มีการจัดท าวารสารประชาสัมพันธ์ E-Book ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 

ผลการด าเนินการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  ได้จัดท าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)   

สารประชาสัมพันธ์ สงขลา-สตูล ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือน มิถุนายน –สิงหาคม 2563  เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  โดยได้อับโหลดไว้บนหน้าเว็บ ไชต์ 
www.sea.16.go.th  Application Line  กลุ่มต่าง ๆ เช่น  PR สพม 16   Obec Line  ประสานราชการ 
สพม 16  เป็นต้น 
 

ที่ประชุมได้ร่วมเสนอแนะดังนี้  
นายอรัญ  กั่วพานิช ได้ตั้งข้อสังเกตดังนี้ 

๑.  การรักษาวินัยของข้าราชการควรเน้นย้ าและมีความเป็นห่วงและกังวลเนื่องจากได้ยินข่าว 
เกี่ยวข้องกับข้าราชการที่กระท าผิดด้านวินัยในประเด็นต่าง ๆ อยู่บ่อยครั้ง  

๒.  แนวทางการปฏิบัติการดูแลข้าราชการหลังเกษียณอายุราชการ 
๓.  ควรมีการประชุมเชิงปฏิบัติการและทบทวนคณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการของ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
 

ประธานชี้แจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับแนวทางการก ากับเรื่องการกระท าผิดวินัย โดยมีการเน้นย้ าผู้บริหาร
สถานศึกษาร่วมถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถึงแนวทางการลงโทษนักเรียนและพฤติกรรมชู้สาว
ระหว่างข้าราชการครูอย่างสม่ าเสมอทุกครั้งที่มีการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและเมื่อมีการลงพ้ืนที่
ภาคสนามของแต่ละโรงเรียน  

 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ 

http://www.sea.16.go.th/


 

ระเบียบวาระท่ี ๔      เรื่องท่ีเสนอเพื่อพิจารณา  
แผนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต ๑๖ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด -๑๙) 
รายละเอียดดังนี้  

มติ ศบค.จังหวัดสตูล  เมื่อวันที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๓  ได้อนุมัติให้เปิดการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียนในจังหวัดสตูล  จ านวน  ๑๒  โรงเรียน  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

๑.  โรงเรียนขนาดเล็ก นักเรียนไม่เกิน ๓๐๐ คน เปิดเรียนโดยนักเรียนมาเรียนทุกวัน 
ทุกคน โดยมีมาตรการควบคุมอย่างรัดกุม จ านวน ๓ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ โรงเรียนท่าศิลา
บ ารุงราษฏร์ และโรงเรียนสาครพิทยาคาร  

๒.  โรงเรียนประจ าอ าเภอ  ประจ าจังหวัด จ านวน ๗ โรงเรียน นักเรียนมาเรียนร้อย
ละ ๕๐ โดยสลับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือสลับชั้นเรียน โดยมี
มาตรการควบคุมอย่างรัดกุม ได้แก่ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา) โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ 
โรงเรียนก าแพงวิทยา โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ โรงเรียนควนโดนวิทยา โรงเรียนละงูพิทยาคม และโรงเรียน
พิมานพิทยาสรรค์  

๓.  โรงเรียนที่มีหอพักภายในโรงเรียน นักเรียนมาเรียนทุกคน แต่มีมาตรฐานในการ
ควบคุมอย่างรัดกุม จ านวน ๒ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล และโรงเรียน
สตูลวิทยา และข้อเสนอการเปิดการจัดการเรียนการสอนของจังหวัดสงขลา จ านวน ๔๑ โรงเรียน จ าแนกออก 
๓ กลุ่ม ดังนี้  
 

๑.  ให้นักเรียนมาเรียนทุกวัน ได้แก่  
    ๑)  โรงเรียนสทิงพระวิทยา  
    ๒)  โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ 
    ๓)  โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม 
    ๔)  โรงเรียนระโนด 
    ๕)  โรงเรียนสามบ่อวิทยา 
    ๖)  โรงเรียนคลองแดนวิทยา 
    ๗)  โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา 
    ๘)  โรงเรียนธรรมโฆสิต 
    ๙)  โรงเรียนสงขลาวิทยาคม 
    ๑๐) โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา 
    ๑๑) โรงเรียนรัตภูมิวิทยา 
    ๑๒) โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา  
    ๑๓) โรงเรียนคูเต่าวิทยา 
    ๑๔) โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม 
    ๑๕) โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา 
    ๑๖) โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ 
    ๑๗) โรงเรียนควนเนียงวิทยา 



    ๑๘) โรงเรียนปากจ่าวิทยา 
    ๑๙) โรงเรียนบางกล่ าวิทยา รัชมังคลาภิเษก 
    ๒๐) โรงเรียนรัตนพลวิทยา 
    ๒๑) โรงเรียนจะนะวิทยา 
    ๒๒) โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ 
    ๒๓) โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา 
    ๒๔) โรงเรียนกอบกุลวิทยา 
    ๒๕) โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์ 
    ๒๖) โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ 

๒. ให้นักเรียนมาเรียนร้อยละ ๕๐ ของนักเรียนทั้งหมด โดยสลับวันหรือสลับสัปดาห์ 
มาเรียน จ านวน 10 โรงเรียน ได้แก่ 

    ๑) โรงเรียนระโนดวิทยา 
    ๒) โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 
    ๓) โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 
    ๔) โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 
    ๕) โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 
    ๖) โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 
    ๗) โรงเรียนวรนารีเฉลิม  จังหวัดสงขลา 
    ๘) โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 
    9) โรงเรียนระโนด 
    10) โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์ อนุสรณ์” 

๓.โรงเรียนที่มีหอพัก ได้แก่ 
    ๑) โรงเรียนนาทวีวิทยาคม  มาเรียนร้อยละ ๕๐ ส าหรับนักเรียนหอพักมาทุกคน 

ซึ่งมีมาตรการคัดกรองและควบคุมอย่างรัดกุม  
    ๒) โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา มาเรียนร้อยละ ๕๐ นักเรียนหอพักสามารถเดินทาง

ไปกลับได้ ยกเว้นนักเรียนที่มีความส าเป็นต้องพักหอพักของโรงเรียนแล้วแต่กรณี  
    ๓) โรงเรียนเทพา มาเรียนร้อยละ ๕๐ นักเรียนหอพักสามารถเดินทางไปกลับได้ 

ยกเว้นนักเรียนที่มีความจ าเป็นต้องพักหอพักของโรงเรียนแล้วแต่กรณี 
    ๔) โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ มาเรียนร้อยละ ๕๐ นักเรียนหอพักมีมาตรการให้อยู่

หอพักทุกคน  
    ๕) โรงเรียนทับช้างวิทยาคม มาเรียนทุกคน นักเรียนหอพักสามารถกลับบ้านได้ 

ยกเว้นนักเรียนที่มีความจ าเป็นพักหอพักของโรงเรียน  
    ทั้งนี้ ทุกโรงเรียนได้ผ่านการประเมินตนเองส าหรับสถานศึกษาในการเตรียมความ

พร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพ่ือระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-
19) ตามแบบของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  และได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  โดยมี  6  มาตรการในการด าเนินการ ดังนี้ 

1. คัดกรอง  
2. สวมหน้ากาก  
3. ล้างมือ  
4. เว้นระยะห่างทางสังคม  
5. ท าความสะอาด 



6. ลดความแออัด 
โดยมีแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินระดับสถานศึกษาและการซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินระดับสถานศึกษา ซึ่งส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ได้ก าชับ ติดตาม แนะน าให้สถานศึกษาจัดท าแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินใน
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีข้อก าหนด ดังนี้ 

  1. จัดท ากระบวนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการป้องกัน            
การแพร่กระจายเชื้อในสถานศึกษาอย่างชัดเจน และจัดท าเป็นมาตรการหรือประกาศของสถานศึกษาให้
ถูกต้อง 

  2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบรอง ตามกระบวนการงาน อย่างชัดเจน 
และสามารถน าสู่การปฏิบัติได้ 

  3. ผู้เกี่ยวข้องร่วมกัน จัดล าดับภาระงาน ขั้นตอนงาน และตรวจสอบ ทบทวน
ขั้นตอนภาระงานสม่ าเสมอเสมอ เพ่ือให้ทุกคนเข้าใจ ขั้นตอนกระบวนการเป็นอย่างดี 

  4. มีโทรศัพท์ติดต่อ เครื่องมือสื่อสาร ประสานงาน หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
อย่างทันท่วงที และประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ
ร่วมกัน 

  5. สถานศึกษาจะต้องจัดให้มีการซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินก่อนภาคเรียนที่ 1              
ปีการศึกษา 2563 อย่างน้อย 1 ครั้ง โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทุกล าดับขั้นตอน 

ส าหรับความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16  มีดังนี้ 

  1. หน้ากากอนามัย 
  2. เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย 
  3. เจลล้างมือ 
  4. น้ ายาฉีดพ่นฆ่าเชื้อพ้ืนที่และบริเวณ 
  5. สบู่เหลว ส าหรับล้างมือของนักเรียนและบุคลากร 
  6. ขอรับการสนับสนุนบุคลากรท าหน้าที่คัดกรองนักเรียน จาก อสม.  

                                    และบุคลากรสาธารณสุข 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  ให้ความเห็นชอบตามเสนอ  และมอบหมายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ ก ากับ  ติดตาม  ให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  
  ๕.๑   เรื่องการจัดท ารายการประชุม คณะกรรมการเสนอให้จัดท ารายงานการประชุมให้
ถูกต้องตามรูปแบบการสรุปรายงาน ประเด็นรายชื่อผู้มาประชุม รายชื่อผู้ร่วมประชุม มติที่ประชุมรับทราบ 
การตรวจรายงานการประชุม และการรับรองการประชุมควรด าเนินการให้ถูกต้องตามรูปแบบของรายงานการ
ประชุม   
  มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  
เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น. 

 
  



                                                                                                                                                              
                                                                        
                                                                                    ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                       (นางสุนันทา  สุวรรณะ)   
                                                             ศึกษานิเทศก์                     
                                                   
 

                                                                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
        (นายวีระศักดิ์  บุญญาพิทักษ์) 

       เลขานุการคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
     

 
                                                                                                               


