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คํานํา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ไดดําเนินงานการพัฒนาการศึกษา      
ตามภารกิจและทิศทางการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใตกรอบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และประเด ็นการติดตามผล        
การข ับเคลื่อนของสำน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามภารก ิจในการบร ิหารจ ัดการศ ึกษา    
ข ั้นพ้ืนฐาน เพ่ือตอบสนองนโยบายให บรรล ุเปาหมายตามกลย ุทธและจุดเนนท ี่กำหนด โดยดําเนินโครงการ/
กิจกรรมตามงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรและงบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ  

รายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ฉบับนี้ เปนการรวบรวมและสรุปผล
การดําเนินงานโครงการและกิจกรรมตางๆ ท่ีมุงพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสงขลาและสตูลใหไดมาตรฐานชาติ  ซ่ึงผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ในภาพรวมไดรับการตอบรับจากสถานศึกษาในสังกัด และองคกรท่ีเก่ียวของเปนอยางดี  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ขอขอบคุณคณะทํางานและผู มีสวน
เก่ียวของทุกทาน ท่ีมีสวนรวมในการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานฉบับนี้ใหเสร็จสมบูรณ และหวังเปนอยางยิ่ง
วารายงานผลการดําเนินงานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป 
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ไดรับการ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล 
จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานตางๆท่ีเก่ียวของ รวมท้ังสิ้น  
31  โครงการ วงเงินงบประมาณรวม  7,039,574  บาท แยกเปน 2 สวนประกอบดวย 

1. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จํานวน 11 โครงการ วงเงินงบประมาณรวม 798,452 บาท 

2. โครงการ/กิจกรรม ท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานตางๆท่ีเก่ียวของ เพ่ือดําเนินโครงการ/กิจกรรม จํานวน 20 โครงการ 
วงเงินงบประมาณรวม 6,241,122 บาท 

การดําเนินงานโครงการและกิจกรรมของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
ไดดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีมีความสอดคลองกับแนวนโยบายและ
ประเด็นการติดตามผลการขับเคลื่อนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และภารกิจในการ
บริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือตอบสนองนโยบายใหบรรลุเปาหมายตามกลยุทธและจุดเนนท่ีกําหนด   
ใหเกิดผลการดําเนินงานท่ีแสดงเปนผลสําเร็จของการปฏิบัติงานท้ังดานประสิทธิภาพและประสิทธิผล       
โดยสรุปผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรไดดังนี้  

ยุทธศาสตรท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย ประกอบดวย  6  โครงการ วงเงิน
งบประมาณรวม  3,894,000  บาท 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน ประกอบดวย 5  โครงการ 
วงเงินงบประมาณรวม  1,355,480  บาท  

ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบดวย  
5  โครงการ วงเงินงบประมาณรวม  599,822  บาท  

ยุทธศาสตรท่ี 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ประกอบดวย  4  โครงการ วงเงินงบประมาณรวม  616,200  บาท  

ยุทธศาสตรท่ี 5  จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ประกอบดวย  1  โครงการ วงเงินงบประมาณรวม  15,000  บาท  

ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวม ประกอบดวย   
10  โครงการ วงเงินงบประมาณรวม  559,072  บาท  
   

 
 
 

บทสรปุสาํหรับผูบ้ริหาร 
 



สวนท่ี 1 
บทนํา 

 

1.บทนํา 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 5 หนาท่ีของรัฐ มาตรา 54 บัญญัติวา 
“รัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ
อยางมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย” และยุทธศาสตรชาติ 20 ป พ.ศ.2561-2580 ไดกําหนดวิสัยทัศนในการ
พัฒนาประเทศ ดังนี้ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจน ประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” โดยมียุทธศาสตรชาติท่ีใช
เปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ป ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร คือ 

1. ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง 
2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  
3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  
4. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
6. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

โดยนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดตระหนักถึงความสําคัญของ
ยุทธศาสตรชาติ เพราะเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ยุทธศาสตรชาติดานการ
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ซ่ึงเปนยุทธศาสตรท่ีเนนการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยของประเทศอยางเปนระบบ โดยมุงเนนการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปน
ทรัพยากรมนุษยท่ีดี เกง และมีคุณภาพ พรอมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปขางหนาไดอยางเต็มศักยภาพ     
ซ่ึง “คนไทยในอนาคต จะตองมีความพรอมท้ังกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดาน และมีสุขภาวะท่ีดีใน
ทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน มัธยัสถ อดออม โอบออมอาร ีมีวินัย รักษาศีลธรรม และ
เปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกตอง มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ 
ภาษาท่ี ๓ และอนุรักษภาษาทองถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเอง อยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการ
เปนคนไทย ท่ีมีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมและอ่ืน ๆ โดยมี สัมมาชีพตาม
ความถนัดของตนเอง” โดยไดวิเคราะหนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของรัฐบาลจากยุทธศาสตรชาติ   
(พ.ศ. 2561 – 2580) เพ่ือนําสูการปฏิบัติใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 
เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จึงรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป นโยบายสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และกลยุทธ ตัวชี้วัดความสําเร็จ ตามภารกิจท่ีรับผิดชอบ เพ่ือให
ไดผลลัพธความสําเร็จในการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 

 

 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
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2. สภาพท่ัวไป 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จัดตั้งข้ึนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง การกําหนดเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาท่ีไดกําหนดเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา และท่ีตั้ง           

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เพ่ือบริหารและ        

จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา ประกอบดวยทองท่ี จังหวัดสงขลาและสตูล  

2.1 จังหวัดสงขลา 

       2.1.1 ท่ีตั้งและอาณาเขต 

   จังหวัดสงขลาตั้งอยูฝงตะวันออกของภาคใตตอนลาง ระหวางละติจูดท่ี 6 ํ 17' - 7 ํ 56' 

องศาเหนือ ลองจิจูด 100 ํ 01' - 101 ํ 06' องศาตะวันออก สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 4 เมตร อยูหางจาก

กรุงเทพฯ ตามเสนทางรถไฟ 947 กิโลเมตร และทางหลวงแผนดิน 950 กิโลเมตร จังหวัดสงขลา มีพ้ืนท่ี 

7,393.889 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,621,180 ไร มีขนาดเปนอันดับ 27 ของประเทศ และใหญเปน 

อันดับท่ี 3 ของภาคใต มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้ 

   ทิศเหนือ  ติดตอกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง 

   ทิศตะวันออก  ติดตอกับอาวไทย 

   ทิศใต   ติดตอกับจังหวัดยะลา จังหวัดปตตานี และรัฐเปอรลิสของมาเลเซีย 

           ทิศตะวันตก  ติดตอกับจังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล 

 ภาพท่ี 1 แสดงท่ีตั้งและอาณาเขตของจังหวัดสงขลา 
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 2.1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

   ทางตอนเหนือเปนคาบสมุทรแคบและยาวยื่นลงมาทางใตเรียกวา คาบสมุทรสทิงพระ

กับสวนท่ีเปนแผนดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผาทางตอนใต แผนดินท้ังสองสวนเชื่อมตอกันโดยสะพานติณสูลานนท พ้ืนท่ี

ทางทิศเหนือสวนใหญเปนท่ีราบลุม ทิศตะวันออกเปนท่ีราบริมทะเล ทิศใตและทิศตะวันตกเปนภูเขาและท่ี   

ราบสูง ซ่ึงเปนแหลงกําเนิดตนน้ําลําธารท่ีสําคัญ 

   2.1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

   จังหวัดสงขลา ต้ังอยูในเขตอิทธิพลของลมมรสุมเมืองรอน มีลมมรสุมพัดผานประจําป 

คือลมมรสุมตะวันตกเ ฉียงใต  เริ่ม ตั้ งแตกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมและลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มต้ังแตกลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ จากการพัดผานของลมมรสุมท่ีมี

แหลงกําเนิดจากบริเวณแตกตางกัน ทําใหจังหวัดสงขลา มี 2 ฤดู คือ 

   - ฤดูรอน เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม ระยะนี้เปนชองวาง

ระหวางฤดูมรสุมหลังจากสิ้นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือฤดูหนาวแลว อากาศจะเริ่มรอน และมีอากาศ

รอนจัดท่ีสุดในเดือนเมษายน 

   - ฤดูฝน แบงออกเปน 2 ระยะ 

     1) ฤดูฝน จากมรสุมตะวันตกเฉียงใต กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม     

ฝนเคลื่อนตัวมาจากดานตะวันตก (ทะเลอันดามัน) สวนมากฝนตกในชวงบายถึงคํ่า ปริมาณและการกระจายของ

ฝนจะนอยกวาชวงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 

     2) ฤดูฝน จากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ

ฝนเคลื่อนตัวมาจากดานตะวันออก (อาวไทย) ฝนจะตกชุกหนาแนน 

2.2 จังหวัดสตูล 
    2.2.1 ท่ีตั้งและอาณาเขต 

      จังหวัดสตูล เปนจังหวัดสุดเขตแดนใตของประเทศไทย ดานฝงทะเลอันดามัน หางจาก

กรุงเทพมหานคร 973 กิโลเมตร มีเนื้อท่ีประมาณ 2,807,522 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,754,701 ไร   

(นับรวมพ้ืนท่ีท่ีเปนสวนของน้ําทะเล) เปนลําดับท่ี 63 ของประเทศ และลําดับท่ี 12 ของภาคใต รองลงมา คือ 

จังหวัดปตตานีและจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยูระหวางเสนรุงท่ี 6 องศา 4 ลิปดาเหนือ ถึง 7 องศา 2 ลิปดาเหนือ และ

เสนแวง ท่ี 99 องศา5 ลิปดาตะวันออก ถึง 100 องศา 3 ลิปดาตะวันออกมีพ้ืนท่ีติดตอกับประเทศมาเลเซียตลอด

แนวชายแดนทางบกยาวประมาณ 56 กิโลเมตร ติดฝงทะเลอันดามันมีชายฝงทะเลยาวประมาณ 144.8 กิโลเมตร 

มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้ 

 ทิศเหนือ  ติดตอกับ อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง

และอําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 

 ทิศใต   ติดตอกับ รัฐเปอรลิสและรัฐเคดาห ประเทศมาเลเซีย 

  ทิศตะวันออก  ติดตอกับ อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลาและรัฐเปอรลิส ประเทศ

มาเลเซีย 

  ทิศตะวันตก   ติดตอกับ  ทะเลอันดามัน  มหาสมุทรอินเดีย 
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 โดยพ้ืนท่ีบนบกมีเทือกเขาบรรทัดและสันกาลาคีรีเปนเสนก้ันอาณาเขตระหวางจังหวัดสตูลกับ

จังหวัดอ่ืนๆ และประเทศมาเลเซีย 

 ภาพท่ี 2. แสดงท่ีตั้งและอาณาเขตของจังหวัดสตูล 

 

 

 

                          

 

   2.2.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

   

 

 

จังหวัดสตูล มีลักษณะเปนพ้ืนท่ีราบสลับกับภูเขา พ้ืนท่ีทางทิศเหนือและทิศตะวันออก 

เปนเนินเขาและภูเขาสูง โดยมีเทือกเขาสําคัญ คือ ภูเขาสันกาลาคีรี พ้ืนท่ีคอยๆ ลาดเอียงลงสูทะเล 

ดานตะวันตก และทิศใตมีท่ีราบแคบๆขนานไปกับชายฝงทะเล ถัดจากท่ีราบลงไปเปนปาชายเลน น้ําเค็มข้ึนถึงมี

ปาแสมหรือปาโกงกางอยูเปนจํานวนมาก เปนจังหวัดท่ีมีลําน้ําสายสั้นๆไหลผานพ้ืนท่ีทางตอนเหนือ และทิศ

ตะวันออกของจังหวัด ประกอบดวยภูเขามากมายสลับซับซอนโดยมีทิวเขานครศรีธรรมราชแบงเขตจังหวัดสตูล

กับจังหวัดสงขลา และทิวเขาสันกาลาคีรีแบงเขตประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย และยังมีภูเขานอยใหญอยู

กระจัดกระจายในตอนลางและชายฝงตะวันตก ภูเขาท่ีสําคัญไดแก เขาจีน เขาพญาบังสา เขาหัวกาหมิง เขาใหญ 

เขาทะนาน เขาควนกาหลง และเขาโตะพญาวัง 

  2.2.2 ลักษณะภูมิอากาศ                                                               

         จังหวัดสตูลไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดอาวไทย และลมมรสุม

ตะวันตกเฉียงใตจากมหาสมุทรอินเดีย ลักษณะภูมิประเทศเปนแบบรอนชื้นมี 2 ฤดู ฤดูรอนกับฤดูฝน โดยมีชวง

ฤดูฝนยาวนาน ระหวางเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม และมีฤดูรอน เพียง 4 เดือน ตั้งแตเดือนมกราคมถึง

เดือนเมษายน ปริมาณฝนระหวางป 2554 - 2558 ปริมาณฝนเฉลี่ย 2,501.3 มิลลิเมตรตอป ในป 2558 อุณหภูมิ

สูงสุดเฉลี่ย 32.63 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 24.05 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดวัดได 37.9 องศา

เซลเซียส วันท่ี 8 เมษายน 2558 อุณหภูมิต่ําสุดวัดได 18.8 องศาเซลเซียส วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2558 และ

ปริมาณฝนตกมากท่ีสุดใน 1 วัน วัดได 138.2 มิลลิเมตร เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2558 
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3. ขอมูลพ้ืนฐาน 
3.1 สถานท่ีตั้ง  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ตั้งอยู เลขท่ี 174 ถนนสงขลา-นาทวี            

ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท 074-260191-2 โทรสาร 074-260193 Website : 

https://www.sea16.go.th/ E-mail : seasao16@gmail.com โดยมีอาคารปฏิบัติงาน 2 สวน ดังนี้  

1. อาคารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ซ่ึงเปนสวนปฏิบัติงานของ

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 16 กลุมอํานวยการ กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุมนโยบายและแผน กลุม

สงเสริมการจัดการศึกษา กลุมบริหารงานบุคคล กลุมกฎหมายและคดี หองประชุมวิบูลรัก  

2. อาคารกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ซ่ึงเปนสวนปฏิบัติงานของรอง

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด

การศึกษา หนวยตรวจสอบภายใน หองประชุมคชาธาร และเปนแหลงเรียนรูท่ีมีชีวิตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  

3.2 อํานาจหนาท่ี 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มีอํานาจหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตาม

อํานาจหนาท่ีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

และมีอํานาจหนาท่ีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการแบงสวนราชการในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

พ.ศ. 2560 ดังตอไปนี้ 

1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหสอดคลองกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและความตองการของทองถ่ิน 

2. วิเคราะหการจัดตั้ งงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา และหนวยงาน               
ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และแจงการจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมท้ังกํากับ 
ตรวจสอบ ติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 

3. ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
4. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
5. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
6. ประสานการระดมทรัพยากรดานตางๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพ่ือสงเสริม สนับสนุนการ

จัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
8. ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน รวมท้ังบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนท่ีจัด
การศึกษารูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

9. ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
10. ประสาน สงเสริม การดําเนินการของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานดานการศึกษา 
11. ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน และ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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12. การปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมิไดระบุใหเปนหนาท่ีของ
หนวยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 

 
3.3 ผังโครงสรางการบริหารจัดการศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

  (ราชกิจจานุเบกษา เลม 134 ตอนพิเศษ 295 ง ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2560) 

 

3.4 เขตพ้ืนท่ีบริการ  

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มีเขตพ้ืนท่ีบริการในการบริหารการจัด

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษา ประกอบดวย 2 จังหวัด ไดแก  
 

จังหวัด พ้ืนท่ี (ตร.กม.) อําเภอ ตําบล หมูบาน 
สงขลา 7,394 16 127 1,023 
สตูล 2,479 7 36 279 

ท่ีมา : กรมการปกครอง ณ วันท่ี 8 กรกฎาคม 2560 

   

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 16 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผล และนิเทศการศึกษา      

(ก.ต.ป.น.) 
หนวยตรวจสอบภายใน 

กลุม

อํานวย

การ 

กลุม

นโยบาย

และ

แผน 

กลุม

บริหาร 

งาน

บุคคล 

กลุม

สงเสริม

การจัด

การศึกษา 

กลุมนิเทศ 

ติดตาม 

และ

ประเมินผล 

การจัดการ

ศึกษา 

กลุม

บริหาร 

งาน

การเงิน

และ

สินทรัพย 

สถานศึกษา 

กลุมสงเสริม

การศึกษา

ทางไกล 

เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

การสื่อสาร 

กลุมพัฒนา

ครูและ

บุคลากร

ทางการ

ศึกษา 

กลุมกฎหมายและคดี 
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3.5 ขอมูลทางการศึกษา 

ตารางท่ี 1  แสดงจํานวนสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จําแนกตาม 

              ระดับการศึกษาท่ีเปดสอน ปการศึกษา 2563 (ขอมูล ณ วันท่ี 18 กรกฎาคม 2563) 

จังหวัด ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 
ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 6 

และประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รวม 

สงขลา 39 2 41 

สตูล 12 - 12 

รวม 51 2 53 

 

ตารางท่ี 2  แสดงจํานวนสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จําแนกตาม 

              ขนาดของสถานศึกษา ปการศึกษา 2563 (ขอมูล ณ วันท่ี 18 กรกฎาคม 2563) 

จังหวัด รวม 
ขนาดเล็ก 

(นร.1-500 คน) 

ขนาดกลาง 

(นร.501-1,500คน) 

ขนาดใหญ 

(นร.1,501-2,500 คน) 

ขนาดใหญพิเศษ 

(นร.2,501 คน ข้ึนไป) 

สงขลา 41 21 11 3 6 

สตูล 12 4 5 3 - 

รวม 53 25 16 6 6 

รอยละ 100 47.17 30.19 11.32 11.32 

 

ตารางท่ี 3  แสดงจํานวนนักเรียน หองเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 

              จําแนกตาม ระดับการศึกษาและช้ันเรียน ปการศึกษา 2563  

              (ขอมูล ณ วันท่ี 18 กรกฎาคม 2563) 

ระดับการศึกษา/ช้ัน 
จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล รวม 

นักเรียน หองเรียน นักเรียน หองเรียน นักเรียน หองเรียน 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 8,629 248 1,959 57 10,588 305 

มัธยมศึกษาปท่ี 2 8,251 245 1,901 56 10,152 301 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 8,189 250 1,782 55 9,971 305 

รวมมัธยมศึกษาตอนตน 25,069 743 5,642 168 30,711 911 

มัธยมศึกษาปท่ี 4 6249 183 1,672 48 7,921 231 

มัธยมศึกษาปท่ี 5 5588 179 1,429 48 7,017 227 

มัธยมศึกษาปท่ี 6 5347 175 1,361 47 6,708 222 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 17,184 537 4,462 143 21,646 680 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 1 49 2 - - 49 2 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 2  2 - - 42 2 
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ระดับการศึกษา/ช้ัน 
จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล รวม 

นักเรียน หองเรียน นักเรียน หองเรียน นักเรียน หองเรียน 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 3 47 2 - - 47 2 

รวมประกาศนียบัตรวิชาชีพ 138 6 - - 138 6 

รวมท้ังส้ิน 42,391 1,286 10,104 311 52,495 1,597 

 

ตารางท่ี 4  แสดงจํานวนผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัด 

              สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ปการศึกษา 2563  

              (ขอมูล ณ วันท่ี 30 ตลุาคม 2563) 

จังหวัด ผูบริหาร ครูผูสอน 
พนักงาน

ราชการ 

ลูกจาง

ช่ัวคราว 

ครูมาชวย

ราชการ 
รวม 

สงขลา 98 2,078 44 104 12 2,336 

สตูล 31 523 40 32 2 628 

รวม 129 2,601 84 136 14 2,964 

 

ตารางท่ี 5  แสดงจํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

              การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

              (ขอมูล ณ วันท่ี 30 ตลุาคม 2563) 

กลุม/หนวย ขาราชการ 
พนักงาน

ราชการ 

ลูกจาง

ประจาํ 

ลูกจาง

ช่ัวคราว 
รวม 

ผูบริหารการศึกษา 4    4 

กลุมอํานวยการ 5  2 8 15 

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 10 1  1 11 

กลุมบริหารงานบุคคล 8   2 10 

กลุมนโยบายและแผน 5    5 

กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 14    14 

กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 8   2 10 

กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2    2 

หนวยตรวจสอบภายใน 1   1 2 

กลุมกฎหมายและคดี 2    2 

กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

2    2 

รวม 61 1 2 14 78 
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3.6 ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

ผลจากการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการดําเนินการท่ีมีสวนรวมจาก               

ทุกภาคสวน ในการจัดการศึกษาใหไดมาตรฐาน และรวมกันปฏิบัติงานตามภารกิจ อํานาจหนาท่ีภายใต                

ยุทธศาสตร นโยบาย กลยุทธของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  แผนพัฒนาการศึกษาสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มีผลการดําเนินงานในแตละดาน ดังนี ้
 

1. ดานโอกาสทางการศึกษา 
 

ตารางท่ี 6  แสดงจํานวนนักเรียนจบช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ศึกษาตอ ปการศึกษา 2561-2562 

จังหวัด 

นักเรียน

จบ

การศึกษา 

ชั้น ม.3 

ศึกษาตอ ปการศึกษา 2561 
ไม

ศึกษา

ตอ 

นักเรียน

จบ

การศึกษา 

ชั้น ม.3 

ศึกษาตอ ปการศึกษา 2562 
ไม

ศึกษา

ตอ 

สาย

สามัญ 

สาย

อาชีพ 
รวม 

สาย

สามัญ 

สาย

อาชีพ 
รวม 

สงขลา 8,925 7,218 1,659 8,877 48 7,178 6,447 677 7,124 54 

สตูล 1,624 1,480 136 1,616 8 1,576 1,425 149 1,574 2 

รวม 10,549 8,698 1,795 10,493 56 8,754 7,872 826 8,698 56 

รอยละ 100 82.45 17.02 99.47 0.53 100 89.92 9.44 99.36 0.64 
 

แผนภูมิแสดงจํานวนนักเรียนจบช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ศึกษาตอ ปการศึกษา 2562 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มีนักเรียนท่ีเรียนจบการศึกษาระดับชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 8,754 คน ศึกษาตอจํานวน 8,698 คน คิดเปนรอยละ 99.36 จําแนกตามประเภท
การศึกษาตอ และจํานวนนักเรียนท่ีศึกษาตอ ดังแผนภูมิ 

 

จากแผนภู มิ  นัก เรียน ท่ีเรียนจบชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 และศึกษาตอสายสามัญสูงสุด 
จํ านวน 7 ,872 คน คิดเปนรอยละ 89.92 
รองลงมา ศึกษาตอสายอาชีพ จํานวน 826 คน 
คิดเปนรอยละ 9.44 และไมศึกษาตอ จํานวน 56 
คน คิดเปนรอยละ 0.64 ตามลําดับ 
 
 

ตารางท่ี 7  แสดงจํานวนนักเรียนจบช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ศึกษาตอ ปการศึกษา 2561-2562 

จังหวัด 

นักเรียน
จบ

การศึกษา 
ชั้น ม.6 

ศึกษาตอ ปการศึกษา 2561 

ไมศึกษา
ตอ 

นักเรียน
จบ

การศึกษา 
ชั้น ม.6 

ศึกษาตอ ปการศึกษา 2562 

ไมศึกษาตอ 
สถาบัน 

การศึกษา
ของรัฐ 

สถาบันการ 
ศึกษาของ
เอกชนและ

อ่ืนๆ 

รวม 
สถาบัน 

การศึกษา
ของรัฐ 

สถาบันการศึกษา
ของเอกชนและ

อ่ืนๆ 
รวม 

สงขลา 5,200 3,769 1,380 5,149 7 5,047 4,113 872 4,985 62 
สตูล 1,225 1,150 47 1,197 3 1,141 1,093 35 1,128 13 
รวม 6,425 4,919 1,427 6,346 10 6,188 5,206 907 6,113 75 
รอยละ 100 76.56 22. 21 98.77 0.16 100 84.13 14.66 98.79 1.21 

7,872

826 56
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แผนภูมิแสดงจํานวนนักเรียนจบช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ศึกษาตอ ปการศึกษา 2562 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มีนักเรียนท่ีเรียนจบการศึกษาระดับชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 6,188 คน ศึกษาตอจํานวน 6,113 คน คิดเปนรอยละ 98.79 จําแนกตามประเภท
สถาบันการศึกษาตอ และจํานวนนักเรียนท่ีศึกษาตอ ดังแผนภูมิ 

 

จากแผนภู มิ  นั ก เ รี ยน ท่ี เ รี ยนจบชั้ น
มัธยมศึกษาปท่ี 6 และศึกษาตอสถาบันการศึกษา
ของรัฐสูงสุด จํานวน 5,206 คน คิดเปนรอยละ 
84.13 รองลงมา ศึกษาตอสถาบันการศึกษาของ
เอกชนและอ่ืนๆ จํานวน 907 คน คิดเปนรอยละ 
14.66 และไมศึกษาตอ จํานวน 75 คน คิดเปนรอย
ละ 1.21 ตามลําดับ 

 

 

ตารางท่ี 8  แสดงจํานวนนักเรียนออกกลางคัน ปการศึกษา 2560-2562 

ระดับช้ัน 

ปการศึกษา 2560 ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 

นักเรียน 
ท้ังหมด 

นักเรียน 
ออก

กลางคัน 

คิดเปน
รอยละ 

นักเรียน 
ท้ังหมด 

นักเรียน 
ออก

กลางคัน 

คิดเปน
รอยละ 

นักเรียน 
ท้ังหมด 

นักเรียน 
ออก

กลางคัน 

คิดเปน
รอยละ 

ม.1 10,797 16 0.15 10,764 14 0.13 10,588 5 0.05 

ม.2 9,960 16 0.16 10,601 18 0.17 10,152 5 0.05 

ม.3 9,605 15 0.16 9,635 17 0.18 9,971 12 0.12 

ม.4 7,156 9 0.13 7,327 17 0.23 7,921 20 0.25 

ม.5 6,883 7 0.1 6,928 9 0.13 7,017 6 0.09 

ม.6 6,573 8 0.12 6,715 2 0.03 6,708 2 0.03 

รวม 50,974 71 0.14 51,970 77 0.15 52,357 50 0.10 

ปวช. 1 54 - - 56 1 1.79 49 2 4.08 

ปวช. 2 40 - - 53 2 3.77 42 1 2.38 

ปวช. 3 31 - - 39 - - 47 - - 
รวม
ปวช. 125 - - 148 3 2.03 138 3 2.17 
รวม

ท้ังส้ิน 
51,099 71 0.14 52,118 80 0.15 52,495 53 0.10 

    

 

           

5,206

907

75

สถาบันการศึกษาของรัฐ

สถาบันการศึกษาของเอกชน

และอ่ืนๆ

ไม่ศึกษาต่อ
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 2.6.2   ดานคุณภาพ 

  2.6.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

            - ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  

ตารางท่ี 9  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2558-2562 
              ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

วิชา 
ปการศึกษา

2558 
ปการศึกษา

2559 
ปการศึกษา

2560 
ปการศึกษา

2561 
ปการศึกษา

2562 
ภาษาไทย 44.47 50.56 52.74 60.06 60.16 
คณิตศาสตร 36.58 33.71 30.70 34.38 31.03 
วิทยาศาสตร 40.98 37.73 34.75 39.62 31.49 
สังคมศึกษาฯ 50.24 52.94 - - - 
ภาษาอังกฤษ 31.99 33.65 31.63 30.63 35.46 
รวมเฉล่ีย 40.90 41.70 37.46 41.17 39.54 

 

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 
2562 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 

จากแผนภูมิ ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ป
การศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีการ
ทดสอบ 4 กลุมสาระวิชาหลัก ประกอบดวยวิชา
ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ 
โดยวิชาภาษาไทยมีผลการทดสอบสูงสุด คิดเปนรอยละ 
60.16 รองลงมา วิชาภาษาอังกฤษ คิดเปนรอยละ 
35.46 วิชาวิทยาศาสตร คิดเปนรอยละ 31.49 และ
วิชาคณิตศาสตร คิดเปนรอยละ 31.03 ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 10  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ป
การศึกษา 2560 - 2562 เปรียบเทียบระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระดับสังกัดและระดับประเทศ 

วิชา 
ระดับเขตพ้ืนท่ี 

+/- 
ระดับสังกัด 

+/- 
ระดับประเทศ 

+/- 
2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 

ภาษาไทย 52.74 60.06 60.16 0.1 48.77 55.04 55.91 0.87 48.29 54.42 55.14 0.72 

ภาษาอังกฤษ 31.63 30.63 35.46 4.83 30.14 29.10 32.98 3.88 30.45 29.45 33.25 3.8 

คณิตศาสตร 30.70 34.38 31.03 -3.35 26.55 30.28 26.98 -3.3 26.30 30.04 26.73 -3.31 

วิทยาศาสตร 34.75 39.62 31.49 -8.13 32.47 36.43 30.22 -6.21 32.28 36.10 30.07 -6.03 

รวมเฉลี่ย 37.45 41.17 39.54 -1.63 34.48 37.71 36.52 -1.19 34.33 37.50 36.30 -1.2 
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แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  
ปการศึกษา 2562 เปรียบเทียบระดับเขตพ้ืนท่ี ระดับสังกัดและระดับประเทศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากแผนภูมิ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
ปการศึกษา 2562 มีการทดสอบ 4 กลุมสาระวิชาหลัก ประกอบดวย วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
และภาษาอังกฤษ โดยระดับเขตพ้ืนท่ี มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับสังกัดและระดับประเทศ ในทุกกลุมสาระวิชา 

 

- ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  

ตารางท่ี 11  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา  2558-2562  
                ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 

วิชา 
ปการศึกษา

2558 
ปการศึกษา

2559 
ปการศึกษา

2560 
ปการศึกษา

2561 
ปการศึกษา

2562 
ภาษาไทย 54.12 58.30 54.15 51.63 46.04 
คณิตศาสตร 29.84 28.14 28.09 35.04 28.55 
วิทยาศาสตร 35.02 33.22 31.50 32.09 30.94 
สังคมศึกษาฯ 41.92 38.76 37.36 37.18 38.23 
ภาษาอังกฤษ 26.33 29.40 30.20 33.33 30.63 
รวมเฉล่ีย 37.45 37.60 36.26 37.85 34.88 

 

 

 

 

 

 

 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร รวมเฉลี่ย

ระดับเขตพ้ืนท่ี 60.16 35.46 31.03 31.49 39.54

ระดับสังกัด 55.91 32.98 26.98 30.22 36.52

ระดับประเทศ 55.14 33.25 26.73 30.07 36.3
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แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  

ปการศึกษา 2562  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
จากแผนภูมิ ผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ป
การศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีการ
ทดสอบ 5 กลุมสาระวิชาหลัก ประกอบดวยวิชา
ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษาฯ 
และภาษาอังกฤษ โดยวิชาภาษาไทยมีผลคะแนนเฉลี่ย
สูงสุด คิดเปนรอยละ 46.04 รองลงมา วชิาสังคมศึกษา
ฯ คิดเปนรอยละ 38.23 วิชาวิทยาศาสตร คิดเปนรอย
ละ 30.94 วิชาภาษาอังกฤษ คิดเปนรอยละ 30.63 และ
วิชาคณิตศาสตร คิดเปนรอยละ 28.55 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 12  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  

 ปการศึกษา 2560 - 2562 เปรียบเทียบระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระดับสังกัดและระดับประเทศ 
 

วิชา 
ระดับเขตพ้ืนท่ี 

+/- 
ระดับสังกัด 

+/- 
ระดับประเทศ 

+/- 
2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 

ภาษาไทย 54.15 51.63 46.04 -5.59 50.07 48.16 43.02 -5.14 49.25 47.31 42.21 -5.1 
สังคมศึกษาฯ 37.36 37.18 38.23 1.05 34.96 35.48 36.10 0.62 34.70 35.16 35.70 0.54 
ภาษาอังกฤษ 30.20 33.33 30.63 -2.7 27.91 31.15 28.97 -2.18 28.31 31.41 29.20 -2.21 
คณิตศาสตร 28.09 35.04 28.55 -6.49 24.64 31.04 25.62 -5.42 24.53 30.72 25.41 -5.31 
วิทยาศาสตร 31.50 32.09 30.94 -1.15 29.48 30.75 29.40 -1.35 29.37 30.51 29.20 -1.31 
รวมเฉลี่ย 36.26 37.85 34.88 -2.97 33.41 35.32 32.62 -2.7 33.23 35.02 32.34 -2.68 

 

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  
ปการศึกษา 2562 เปรียบเทียบระดับเขตพ้ืนท่ี ระดับสังกัดและระดับประเทศ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
จากแผนภูมิ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

ปการศึกษา 2562 มีการทดสอบ 5 กลุมสาระวิชาหลัก ประกอบดวย วิชาภาษาไทย สังคมศึกษาฯ คณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ ซ่ึงระดับเขตพ้ืนท่ี มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับสังกัดและระดับประเทศ ทุกกลุม
สาระวิชา โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมดังนี้ ระดับเขตพ้ืนท่ี รอยละ 34.88 ระดับสังกัด รอยละ 32.62 และระดับประเทศ 
รอยละ 32.34 
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สวนท่ี 2 
   ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

       สํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ไดกําหนดวิสัยทัศน คานิยมองคการ พันธกิจ 
เปาประสงครวม และยุทธศาสตร เพ่ือการพัฒนาและการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้ 

วิสัยทัศน (Vision) 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 เปนองคกรแหงการเรียนรูคูคุณธรรม

บริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูมาตรฐานระดับสากลในสังคมพหุวัฒนธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

นิยามวิสัยทัศน: 
องคกรแหงการเรียนรูคูคุณธรรม  หมายถึง องคกรท่ีบุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  

สรางชองทางการเรียนรู เพ่ือเอ้ือโอกาส ในการพัฒนาตนเองและองคกรสูความเปนเลิศ สรางองคความรูท่ีดี
ท่ีสุดขององคกร (best practice) ใหทันและรองรับตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกมีจิตสํานึกและดํารงตน
อยูในความดีงาม 

บริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  หมายถึง การประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนา
สถานศึกษา ในการพัฒนาผูเรียน ใหมีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคง มีคุณธรรม มีงานทํา 
มีอาชีพเปนพลเมืองท่ีดี ใชชีวิตอยางมีความสุขในสังคมโลก  

มาตรฐานระดับสากล  หมายถึง  ผูเรียนมีศักยภาพเปนพลโลก การจัดการเรียนการสอน
เทียบเคียงมาตรฐานสากล และการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ 

สังคมพหุวัฒนธรรม  หมายถึง  การจัดการศึกษาใหอยูรวมกันในสังคมท่ีมีวัฒนธรรมท่ี
หลากหลายอยางสันติสุข   
   หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  หมายถึง การนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มาเปนแนวทางในการทํางานเพ่ือใหการประสาน สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชนสูงสุด 

คานิยมองคการ (Core Values) 
  “ถือประโยชนของนักเรียนและสถานศึกษาเปนสําคัญ” 
  (Students and Schools Come First : SSCF) 

พันธกิจ (Mission) 
1. นอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัวสูการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา 
2. ประสาน สงเสริม สนับสนุนกํากับ ติดตามและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ใหมีคุณภาพ สอดคลองและทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21  
3. พัฒนาการใหบริการทางการศึกษาอยางท่ัวถึง เปนธรรม และไดมาตรฐานคุณภาพสูสากล 
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          4. ประสาน สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล องคกร และสถาบันอ่ืนๆ 

5. พัฒนาสํานักงานและสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรูคูคุณธรรมอยางมีสวนรวม 
6. ปลูกฝง คุณธรรม จริยธรรมและการอยูรวมกันอยางมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม บนพ้ืนฐาน

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    

เปาประสงครวม (Goals)  
1. นักเรียนมีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคง มีคุณธรรม มีงานทํา มีอาชีพและ

เปนพลเมืองท่ีดี 
2. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เทียบเคียงมาตรฐานระดับสากลบนพ้ืนฐาน                        

ของความเปนไทย  
3. นักเรียนทุกคนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางเสมอภาค และเทาเทียม 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานตามสมรรถนะวิชาชีพและมาตรฐานวิชาชีพ 
5. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 และสถานศึกษา บริหารจัดการศึกษา ท่ีมี

คุณภาพและไดมาตรฐาน  
6. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 และสถานศึกษา นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาประยุกตใชในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ยุทธศาสตร 
 ยุทธศาสตรในการบริหารจัดการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ประกอบดวย       
6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน 
ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตรท่ี 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตรท่ี 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวม 

โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนยุทธศาสตรภายใตกลยุทธ ดังนี้ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย 
กลยุทธ 
1. สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษานอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จ 

พระวชิรเกลาเจาอยูหัวสูการปฏิบัติ 
2. เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย                    

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
3. เสริมสรางการอยูรวมกันอยางมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม 
4. ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค การอยูรวมกันและดํารงตน 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน 
กลยุทธ 
 1. เสริมสรางความเขมแข็งในการพัฒนาผูเรียนอยางมีคุณภาพ  
 2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู  
 3. สรางขีดความสามารถในการแขงขันทุกระดับ 
 4. สงเสริม สนับสนุนการทําวิจัยและนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ 
1. พัฒนาระบบการบริหารงานบคุคลใหมีประสิทธิภาพ  
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

ในรูปแบบท่ีหลากหลาย สอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ี  

ยุทธศาสตรท่ี 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
กลยุทธ 
1. เพ่ิมโอกาส ในการเขาถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ อยางเทาเทียมและท่ัวถึง 
2. ลดความเลื่อมล้ําทางการศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 5  จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
กลยุทธ 
สงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู สรางจิตสํานึก และสรางเครือขายความรวมมือ เพ่ือสรางเสริม

คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวม 
กลยุทธ 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
2. สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 
3. สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 16 



 
 

          

          ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ในรูปแบบโมเดล 6 วาระการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ไดกําหนด

ทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในรูปแบบโมเดล 6 วาระการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือใหเกิดการ

ขับเคลื่อนการนํานโยบายสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพตอบสนองกับยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วาระท่ี 1  โรงเรียนสวย 

          1.1 มีสภาพแวดลอมรมรื่น สะอาด สวยงาม 

          1.2 ปลอดภัยและมีความพรอมในการจัดการเรียนรู 

วาระท่ี 2  การบริหารจัดการ 

          2.1 การพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา/ผูบริหารการศึกษา 

          2.2 การปองกันและแกปญหาการทุจริต 

         2.3 การประชาสัมพันธ 

          2.4 การประกันคุณภาพภายใน 
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   2.5 การนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการ 

          2.6 การบริหารจัดการสารสนเทศ 

            วาระท่ี 3  ครูมืออาชีพ 

          3.1 การประพฤติตาม วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

          3.2 การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

         3.3 ความสามารถในการจัดการเรียนรู 

          3.4 ความกาวหนาในวิชาชีพ 

วาระท่ี 4  นักเรียนเกง 

         4.1 คาคะแนนการทดสอบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสูงข้ึน รอยละ 3 

         4.2 ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ และภาษาท่ีสาม 

        4.3 ความสามารถดานดนตรี กีฬา ศิลปะ 

         4.4 กาวทันโลกดิจิทัล 

วาระท่ี 5  นักเรียนดี 

         คุณลักษณะตามหลักสูตรและคุณธรรมอัตลักษณของแตละโรงเรียน 

วาระท่ี 6  นักเรียนมีความสุข 

         6.1 การสงเสริมสุขภาวะ 

        6.2 การยอมรับความแตกตางทางวัฒนธรรมและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
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สวนท่ี 3 
ผลการดําเนินงาน 

 

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 สำน ักงานเขตพ้ืนท ี่การศ ึกษามัธยมศ ึกษา เขต 16 ได ดำเน ินการ
ข ับเคลื่อนกลย ุทธ สู การปฏ ิบ ัต ิผานการดําเนินงานของโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏ ิบ ัต ิการประจำป ี
งบประมาณ พ.ศ . 2563 รวมท ั้งนโยบายและประเด ็นการติดตามผลการข ับเคลื่อนของสำน ักงาน
คณะกรรมการการศ ึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามภารก ิจในการบร ิหารจ ัดการศ ึกษาข ั้นพ้ืนฐาน เพ่ือตอบสนองนโยบาย
ให บรรล ุเป้าหมายตามกลย ุทธและจุดเนนท ี่กำหนดใหเก ิดผลการดําเนินงานท ี่แสดงเปนผลสําเร็จของการ

ปฏิบัติงานท ั้งดานประสทิธิภาพและประสิทธิผลในรอบปีท่ีผา่นมา  ดงันี ้

ยุทธศาสตรท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย 
1. โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา บูรณาการรวมกับโครงการเฝาระวัง ปองกัน

และแกไขปญหาการแพรระบาดของโรคติดตออุบัติใหมในคนเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สําหรับ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

งบประมาณดําเนินโครงการ  265,000  บาท 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

  2. เพ่ือปองกันและแกไขปญหาการแพรระบาดของโรคติดตออุบัติใหมในคนเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (Covid-19) ในสถานศึกษา 

แนวทางการดําเนินงาน/กิจกรรม 
1. จัดสรรงบประมาณใหโรงเรียนในสังกัดทุโรง โรงละ 5,000 บาท 

2. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงดําเนินการกิจกรรมตามโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

ในสถานศึกษา บูรณาการรวมกับโครงการเฝาระวัง ปองกันและแกไขปญหาการแพรระบาดของโรคติดตออุบัติ

ใหมในคนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

3. โรงเรียนรายผลการดําเนินงาน ไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 

4. สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม 

ผลการดําเนินงาน 

โรงเรียนในสังกัดไดดําเนินการโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา     

บูรณาการรวมกับโครงการเฝาระวัง ปองกันและแกไขปญหาการแพรระบาดของโรคติดตออุบัติใหมในคนเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทุกโรง มีนักเรียนกลุมเปาหมายเขารวมโครงการดังกลาว จํานวน 20,862 คน และ

ดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆ ไดแก ประกวดแขงขันจัดทําคลิปวิดีโอ คําขวัญ วาดภาพ เรียงความ แตงคํา

ประพันธ จัดนิทรรศการตอตานยาเสพติดบูรณาการรวมกับโครงการเฝาระวังปองกันและแกไขปญหาการแพร

ระบาดของโรคติดตออุบัติใหมในคนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) , เชิญวิทยากรอบรมใหความรูปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา บูรณาการรวมกับโครงการเฝาระวัง ปองกันและแกไขปญหาการแพร

ระบาดของโรคติดตออุบัติใหมในคนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สําหรับสถานศึกษา, เดินรณรงคปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา บูรณาการรวมกับโครงการเฝาระวัง ปองกันและแกไขปญหาการแพร
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ระบาดของโรคติดตออุบัติใหมในคนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สําหรับสถานศึกษา, กิจกรรมเสียงตาม

สาย, ประชุมแกไขปญหารวมกันระหวางครู และผูปกครอง, วาดภาพฝาผนังปองกันยาเสพติด, ใหความรูยามเชา

หนาเสาธงการเฝาระวัง ปองกันและแกไขปญหาการแพรระบาดของโรคติดตออุบัติใหมในคนเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019, จัดซ้ือชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนในปสสาวะ, คัดกรองนักเรียนกลุมเสี่ยง, จัดหองบูรณาการ เรื่อง

การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา บูรณาการรวมกับโครงการเฝาระวัง ปองกันและแกไข

ปญหาการแพรระบาดของโรคติดตออุบัติใหมในคนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19), แขงขันกีฬา ตานภัยยา

เสพติด, ปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ, อบรมคุณธรรมจริยธรรม, มอบเอกสารแนวทางการปองกันเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 แกตัวแทนผูขับรถรับ-สงนักเรียน, ใหความรูพิษภัยบุหรี่ 

ปญหาและอุปสรรค  

1. ไมสามารถจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมกลุมของนักเรียนหลายๆ คนได เนื่องจากตองเวนระยะหาง

เพ่ือปองกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

2. เนื่องจากเกิดการแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทําใหโรงเรียนทําการเปดภาคเรียนใน

วันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 เปดลาชากวาทุกๆ ป และผานพนวันสัปดาหยาเสพติด ทําใหการจัดโครงการเปนไป

อยางเรงรีบ และไมท่ัวถึงเทาท่ีควร 

3. งบประมาณมีจํานวนจํากัด ไมเพียงพอกับคาอาหารและคาสนับสนุนวิทยากร 

ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 

1. อยากใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จัดสรรงบประมาณใหโรงเรียน 

เพ่ือดําเนินโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาอยางตอเนื่องทุกป  

2. ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ิมมากข้ึน 
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2. โครงการพัฒนาเว็บไซตเพ่ือรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

งบประมาณดําเนินโครงการ  30,000  บาท 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือเสริมสรางภาพลักษณท่ีดีใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 

  2. เพ่ือใหสาธารณชนเกิดความเชื่อม่ันในกระบวนการทํางานดานการปองกันและตอตานดานการทุจริต 

3. เพ่ือสรางการรับรูเก่ียวกับบทบาทหนาท่ี และการดําเนินงาน ในดานการสงเสริมจริยธรรม 

และตอตานการทุจริต 

           4. เพ่ือพัฒนาและยกระดับการทํางานใหสอดคลองกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

แนวทางการดําเนินงาน/กิจกรรม 
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซตสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
ผลการดําเนินงาน 

เชิงปริมาณ               

1. จัดทําขอมูลสารสนเทศท่ีอับโหลดบนเว็บไซต 

  2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 

           เชิงคุณภาพ 

1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มีภาพลักษณท่ีดี 

2. สาธารณชนเกิดความเชื่อม่ันในกระบวนการทํางานดานการปองกันและตอตานการทุจริต

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มากข้ึน 

  3. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มีเว็บไซตท่ีมีคุณภาพและเพียงพอเพ่ือใช

ในการรองรบัการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)  
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3. โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยมของชาติ (โครงการ

โรงเรียนคุณธรรม สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 

งบประมาณดําเนินโครงการ  47,000  บาท 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสงเสริมคนดีใหบานเมือง (พัฒนาจริยคุณ ,คืนคุณธรรมสูหองเรียน,สงเสริมคายยุวชน  

คนคุณธรรมระดับโรงเรียน,ครอบครัวคุณธรรม) 

2. เพ่ือเสริมสรางคุณธรรม ใหกับผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (กิจกรรมคุรุชน       

คนคุณธรรม ,พัฒนานวัตกรรมสรางสรรคคนดีดานบริหารการศึกษาเพ่ือสงเริมคุณธรรม, กิจกรรมนวัตกรรม     

สรางคนดีดานการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริมคุณธรรม 

3. เพ่ือสงเสริมความเขมแข็งใหโรงเรียนคุณธรรม (กิจกรรมโรงเรียนดีมีท่ียืน,กิจกรรมนิเทศ

ติดตามโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) 

แนวทางการดําเนินงาน/กิจกรรม 
กิจกรรมท่ี 1  กิจกรรมสงเสริมคนดีใหบานเมือง ประกอบดวยกิจกรรมยอย 4 กิจกรรม ไดแก
กิจกรรมยอยท่ี 1 พัฒนาจริยคุณ 

     กิจกรรมยอยท่ี 2 คืนคุณธรรมสูหองเรียน 
     กิจกรรมยอยท่ี 3 สงเสริมคายยุวชนคนคุณธรรมระดับโรงเรียน 
    กิจกรรมยอยท่ี 4 ครอบครัวคุณธรรม 
      กิจกรรมท่ี 2  กิจกรรมเสรมิสรางคุณธรรม ใหกับผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประกอบดวยกิจกรรม ยอย 3 กิจกรรม ไดแก 
      กิจกรรมยอยท่ี 1 กิจกรรมคุรุชนคนคุณธรรม 
      กิจกรรมยอยท่ี 2 พัฒนานวัตกรรมสรางสรรคคนดีดานบริหารการศึกษาเพ่ือสงเริมคุณธรรม 
      กิจกรรมยอยท่ี 3 กิจกรรมนวัตกรรมสรางคนดีดานการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริมคุณธรรม 
 (รวมกับมูลนิธิครูดีของแผนดิน)  
      กิจกรรมท่ี 3 สงเสริมความเขมแข็งใหโรงเรียนคุณธรรม  ประกอบดวยกิจกรรม ยอย 3 
กิจกรรม ไดแก 
      กิจกรรมยอยท่ี 1 กิจกรรมโรงเรียนดีมีท่ียืน 
      กิจกรรมยอยท่ี 2 กิจกรรมนิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.     
      กิจกรรมยอยท่ี 3 กิจกรรมพัฒนาระบบฐานขอมูลโรงเรียนคุณธรรม สพม.16 

ผลการดําเนินงาน 

สรุปผลการนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค โรงเรียนคุณธรรม สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 ครั้งท่ี 1/2563 ภาพรวมสรุปผลการนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม 

และคุณลักษณะอันพึงประสงค โรงเรียนคุณธรรม สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ 

พ.ศ.2563 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
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ตารางท่ี 1. เปาหมายคุณธรรมอัตลักษณ 

ท่ี 
รายการปฏิบัติ 

เปาหมายคุณธรรมอัตลักษณ สองทะเล นครหาดใหญ ทักษิณ อันดามัน รวม 
1 ความรับผิดชอบ 3 8 4 6 21 
2 การมีวินัย 3 7 4 5 19 
3 ความซ่ือสัตย 2 4 2 2 10 
4 จิตอาสา 2 2 1 4 9 
5 ความพอเพียง 2 3 3 0 8 
6 จิตสาธารณะ 0 3 0 1 4 
7 ความสุภาพ 0 3 0 0 3 
8 ตรงตอเวลา 0 0 1 1 2 
9 มีน้ําใจ 0 0 0 1 1 
10 ใฝคุณธรรม 0 0 0 1 1 
11 รักษสิ่งแวดลอม 1 0 0 0 1 
12 เด็กดี 0 0 0 1 1 
13 ความสะอาด 0 1 0 0 1 
14 ความมีระเบียบ 0 1 0 0 1 
15 ความอดทน 0 1 0 0 1 
16 การมีสัมมาคารวะ 1 0 0 0 1 
17 มีความมุงม่ัน 0 0 1 0 1 
18 ใฝเรียนรู 0 0 1 0 1 

 

จากตาราง สรุปผลการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม 

และคุณลักษณะอันพึงประสงค โรงเรียนคุณธรรม สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ 

2563 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 พบวาโรงเรียนมัธยมศึกษา มีการกําหนดเปาหมาย

คุณธรรมอัตลักษณ สูงสุด คือ ความรับผิดชอบ จํานวน 21 โรงเรียน รองลงมา คือ การมีวินัย จํานวน 19 

โรงเรียน และอันดบั 3 คือ ความซ่ือสัตย จํานวน 10 โรงเรียน 

ตารางท่ี  2 วิธีการบรรลุคุณธรรมเปาหมาย /โครงงานคุณธรรม/เครื่องมือสําคัญในการ

ขับเคลื่อนสูเปาหมาย   

 
  ท่ี 

รายการปฏิบัติ 
 สองทะเล นครหาดใหญ ทักษิณ อันดามัน รวม 

1 วิธีการบรรลุคุณธรรมเปาหมาย   5 10 5 9 29 
1. การวางแผน 
2. การเปนแบบอยางท่ีดี 
3. พัฒนาสภาพแวดลอมใหเอ้ือฯ 
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  ท่ี 

รายการปฏิบัติ 
 สองทะเล นครหาดใหญ ทักษิณ อันดามัน รวม 
4. การบูรณาการคุณธรรมในการ
เรียนการสอน 
5. การบูรณาการคุณธรรมใน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

2 โครงงานคุณธรรม 5 10 5 9 29 
โครงงานท่ี 1 
โครงงานท่ี 2 
โครงงานท่ี 3 

3 เครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนสู
เปาหมาย   

5 10 5 9 29 

1. การสื่อสารสรางความเขาใจท้ัง
โรงเรียน 
2. การสรางแกนนํา 
3. การนิเทศติดตามภายในและ 
4. การสงเสริมสนับสนุนและ 
5. การสรางกลไกการมีสวนรวม 
6. ทบทวนการปฏิบัติงาน : AAR 
7. การแลกเปลี่ยนเรียนรู 
8. การประเมินผลและฯ 
9. การประชาสัมพันธ 

4 ผลการดําเนินงาน   5 10 5 9 29 
1. ผลท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียน 
2. ผลท่ีเกิดข้ึนกับครู 
3. ผลท่ีเกิดข้ึนกับผูบริหาร 
4. ผลท่ีเกิดข้ึนกับโรงเรียน 
5. ผลท่ีเกิดข้ึนกับครอบครัวของฯ 
6. ผลท่ีเกิดข้ึนกับชุมชน 
7. องคความรู นวัตกรรม และ
บทเรียนท่ีเกิดจากการดําเนินงาน 

  จากตาราง พบวาโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา      

เขต 16 ท้ังหมด 53 โรงเรียน  มีวิธีการบรรลุคุณธรรมเปาหมาย การออกแบบโครงงานครบ 3 องคประกอบ      

มีเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนสูเปาหมาย  มีผลการดําเนินงาน และมีองคความรู นวัตกรรม และบทเรียนท่ี

เกิดจากการดําเนินงาน จํานวน 29 โรงเรียน  สหวิทยาเขต ท่ีมีการดําเนินการมากท่ีสุด  คือ นครหาดใหญ  

จํานวน 10 โรงเรียน รองลงมา คือ อันดามัน จํานวน  10 โรงเรียน  สองทะเล จํานวน 5 โรงเรียน และ ทักษิณ 

จํานวน 5 โรงเรียน 
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ปญหาและอุปสรรค  

1. การสรางการรับรูเก่ียวกับกิจกรรม และแนวปฏบิัติของโครงการโรงเรียนคุณธรรม สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แกผูท่ีเก่ียวของท้ังในระดับผูบริหารและผูปฏิบัติยังไมสอดคลองเทาท่ีควร 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ เปลี่ยนแปลง ขาดความตอเนื่องของกิจกรรม 

ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 

1. ควรมีการทบทวนกิจกรรม และแนวปฏบิัติของโครงการโรงเรียนคุณธรรม สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหกับผูบริหารและผูรับผิดชอบ  

2. กระตุนโรงเรียนท่ียังไมเริ่มกิจกรรมอยางเปนระบบ จํานวน 31 โรงเรียน โดยกําหนดปฏิทิน 
และแนวปฏิบัติ รวมกัน 

3. ศึกษานิเทศกเจาของโครงการฯ จัดกลุมโรงเรียน (โรงเรียนท่ีดําเนินการไดเปนรูปธรรม / 
โรงเรียนเพ่ิงเริ่มกิจกรรม / โรงเรียนท่ีตองชวยเหลืออยางใกลชิด) 
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4. โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

งบประมาณดําเนินโครงการ  107,000  บาท 

วัตถุประสงค 

1. นักเรียนสังกัด สมพ.16 มีกระบวนการเรียนรูท่ีเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง รวมท้ังปลูก
จิตสํานึกใหนักเรียนสังกัด สพฐ. มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซ่ือสัตยสุจริต อยูอยางพอเพียง จิตสาธารณะ 
ยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริต 

2. ครู ผูบริหาร บุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการปองกันการทุจริต 
3. นักเรียน ครู ผูบริหาร บุคลากรทางการศึกษาสังกัด สมพ.16 รูเทาทัน รวมคิดปองกันการทุจริต 

แนวทางการดําเนินงาน/กิจกรรม 
  1. การขยายผลการดําเนินโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ใหกับสถานศึกษา  
      2. การดําเนินกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) สําหรับผูบริหารและครู  
      3. การดําเนินกิจกรรมบริษัทสรางการดี 
      4. การดําเนินกิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. นอย 
      5. การขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริตศึกษา (Anti-C0rruption) เพ่ือการจัดการเรียน การสอน 
      6. การเก็บขอมูลการประเมินพฤติกรรมความซ่ือสัตยสุจริตของนักเรียน 
      7. การดําเนินกิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมตอตานการทุจริต 
      8. การดําเนินกิจกรรมกิจกรรมสื่อสรางสรรคตานทุจริต(สื่อภาพยนตรสั้น) 

9. การนิเทศ กํากับ ติดตาม โรงเรียนสุจริต 

ผลการดําเนินงาน 

สรุปผลการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล  

ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปงบประมาณ 2563 ครั้งท่ี 1/2563 ภาพรวมสรุปผลการนิเทศ ติดตาม 

การจดักิจกรรมโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 

ปงบประมาณ 2563 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 

ท่ี รายการปฏิบัติฯ การปฏิบัติของโรงเรียน 
ดําเนินการ รอยละ ไมดําเนินการ รอยละ 

1 การจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมผูเรียนใหเกิด
คุณลักษณะตามจุดเนนคุณลักษณะ
โรงเรียนสุจริต(ทักษะกระบวนการคิด มี
วินัย ซ่ือสัตยสุจริต อยูอยางพอเพียง 
และ จิตสาธารณะ) 

9 16.17 44 83.83 

1.1 การดําเนินการกิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.
นอย และป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน 

9 16.98 44 83.02 

1.2 การดําเนินการกิจกรรมบริษัทสราง
การดี   

6 11.32 47 88.68 
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ท่ี รายการปฏิบัติฯ การปฏิบัติของโรงเรียน 
ดําเนินการ รอยละ ไมดําเนินการ รอยละ 

1.3 การดําเนินการกิจกรรมสรางสํานึก
พลเมือง (Project Citizen) 

14 26.41 39 73.59 

1.4 การดําเนินการกิจกรรมการผลิตสื่อ
สรางสรรคตอตานการทุจริต ผานสื่อ
ภาพยนตรสั้น 

14 26.41 39 73.59 

1.5 การดําเนินการกิจกรรมถอดบทเรียน 
(Best Practice) 

6 11.32 47 88.68 

1.6 การดําเนินการกิจกรรมคายเยาวชน
ไทยหัวใจ "STRONG” 

5 9.43 48 90.57 

1.7 การดําเนินกิจกรรม 1 โรงเรียน 1 
นวัตกรรมตอตานการทุจริต 

6 11.32 47 88.68 

  16.16 311 83.83 
2 การนําหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรร

มาภิบาล ไปใชในการบริหารงานตาม
มาตรฐานการบริหารงานโรงเรียนสุจริต 

23 42.28 31 57.55 

2.1 การบริหารงานดานวิชาการ 24 45.28 29 54.72 
2.2 การบริหารงานงบประมาณ 22 41.51 31 58.79 
2.3 การบริหารงานบุคคล 22 41.51 31 58.79 
2.4 การบริหารงานท่ัวไป 22 41.51 31 58.79 

      
3 การใชหลักสูตรตานทุจริตศึกษา  

(Anti-Corruption Education)  
ในสถานศึกษา 

53 100 - - 

3.1 นําไปจัดทําเปนรายวิชาเพ่ิมเติมของ
โรงเรียน 

14 26.41 39 73.59 

3.2 นําไปใชในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพ่ิม
เวลารู 

4 7.55 49 92.45 

3.3 นําไปบูรณาการกับการจัดการเรียน
การสอนในกลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (สาระหนาท่ี
พลเมือง) หรือ บูรณาการกับกลุมสาระ
การเรียนรูอ่ืนๆ 

36 67.92 17 32.08 

3.4 อ่ืน  ระบุ  
บูรณาการกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

6 11.32 47 88.68 

รวม 53 100 - - 
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จากตาราง  สรปุผลการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ

บาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)ปงบประมาณ 2563 ครั้งท่ี 1/2563 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จํานวน 53 โรงเรียน  มีการดําเนินกิจกรรมฯในแตละประเด็น 

โดยดานท่ี 3 การใชหลักสูตรตานทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) สูการปฏิบัติ ไดคะแนนสูงสุด รอย

ละเฉลี่ย 100 สวนประเด็นท่ีไดคะแนนรองลงมา  ดานท่ี 1 การจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมผูเรียนใหเกิดคุณลักษณะ

ตามจุดเนนคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต  และดานท่ี 2 การบริหารงานตามมาตรฐานการบริหารงานโรงเรียนสุจริต  

        พิจารณาประเด็นยอย  
   ดานท่ี 1  การจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมผูเรียนใหเกิดคุณลักษณะตามจุดเนนคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต 
พบวา กิจกรรมสรางสํานึกพลเมือง (Project Citizen) และกิจกรรมการผลิตสื่อสรางสรรคตอตานการทุจริต 
ผานสื่อภาพยนตรสั้น มีการดําเนินงานมากท่ีสุด จํานวน 14 โรงเรียน รองลงมาดําเนินการกิจกรรม ป.ป.ช. 
สพฐ.นอย และป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน  จํานวน 9 โรงเรียน 
   ดานท่ี 2 การบริหารงานตามมาตรฐานการบริหารงานโรงเรียนสุจริต พบวา มีการดําเนินกิจกรรม 
จํานวน 24 โรงเรียน  
   ดานท่ี 3 การใชหลักสูตรตานทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) สูการปฏิบัติ  พบวา มีการ
ดําเนินกิจกรรมโดยเลือก รูปแบบตามความเหมาะสมกับโรงเรียน ครบ 53  โรงเรียน 

สหวิทยาเขต สองทะเล 

ท่ี รายการปฏิบัติฯ การปฏิบัติของโรงเรียน 
ดําเนินการ รอยละ ไมดําเนินการ รอยละ 

1 การจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมผูเรียน
ใหเกิดคุณลักษณะตามจุดเนน
คุณลักษณะโรงเรียนสุจริต 
(ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 
ซ่ือสัตยสุจริต อยูอยางพอเพียง 
และ จิตสาธารณะ) 

6 42.89 8 57.14 

1.1 การดําเนินการกิจกรรม ป.ป.ช. 
สพฐ.นอย และป.ป.ช. สพฐ.ชมุชน 

0 0 14 100 

1.2 การดําเนินการกิจกรรมบริษัท
สรางการดี   

2 14.29 12 85.71 

1.3 การดําเนินการกิจกรรมสราง
สํานึกพลเมือง (Project Citizen) 

1 7.14 13 92.86 

1.4 การดําเนินการกิจกรรมการ
ผลิตสื่อสรางสรรคตอตานการ
ทุจริต ผานสื่อภาพยนตรสั้น 

1 7.14 13 92.86 

1.5 การดําเนินการกิจกรรมถอด
บทเรียน (Best Practice) 

1 7.14 13 92.86 

1.6 การดําเนินการกิจกรรมคาย
เยาวชนไทยหัวใจ "STRONG” 

1  13 92.86 
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ท่ี รายการปฏิบัติฯ การปฏิบัติของโรงเรียน 
ดําเนินการ รอยละ ไมดําเนินการ รอยละ 

1.7 การดําเนินกิจกรรม 1 โรงเรียน 
1 นวัตกรรมตอตานการทุจริต 

0 0 13 100 

2 การนําหลักคุณธรรม จริยธรรมและ     
ธรรมาภิบาล ไปใชในการ
บริหารงานตามมาตรฐานการ
บริหารงานโรงเรียนสุจริต 

1 7.14 13 92.86 

2.1 การบริหารงานดานวิชาการ 1 7.14 13 92.86 
2.2 การบริหารงานงบประมาณ 1 7.14 13 92.86 
2.3 การบริหารงานบุคคล 1 7.14 13 92.86 
2.4 การบริหารงานท่ัวไป 1 7.14 13 92.86 

3 การใชหลักสูตรตานทุจริตศึกษา  
(Anti-Corruption Education)  
ในสถานศึกษา 

14 100 - - 

3.1 นําไปจัดทําเปนรายวิชา
เพ่ิมเติมของโรงเรียน 

2 14.29 12 85.71 

3.2 นําไปใชในชั่วโมงลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารู 

1 7.14 13 92.86 

3.3 นําไปบูรณาการกับการจัดการ
เรียนการสอนในกลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม (สาระหนาท่ีพลเมือง) 
หรือ บูรณาการกับกลุมสาระการ
เรียนรูอ่ืนๆ 

11 78.57 3 21.43 

3.4 อ่ืน  ระบุ -บูรณาการกับ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

1 7.14 13 92.86 

     
จากตาราง  สรปุผลการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ

บาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)ปงบประมาณ 2563 ครั้งท่ี 1/2563 ของสหวิทยาเขตสองทะเล 

จํานวน 14  โรงเรียน  มีการดําเนินกิจกรรมฯในแตละประเด็น โดยดานท่ี 3 การใชหลักสูตรตานทุจริตศึกษา 

(Anti-Corruption Education) สูการปฏิบัติ ไดคะแนนสูงสุด รอยละเฉลี่ย 100 สวนประเด็นท่ีไดคะแนน

รองลงมา  ดานท่ี 1 การจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมผูเรียนใหเกิดคุณลักษณะตามจุดเนนคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต  

และดานท่ี 2 การบริหารงานตามมาตรฐานการบรหิารงานโรงเรียนสุจริต  

        พิจารณาประเด็นยอย  
   ดานท่ี 1  การจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมผูเรียนใหเกิดคุณลักษณะตามจุดเนนคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต 
พบวา การดําเนินการกิจกรรมบริษัทสรางการดี  มีการดําเนินงานมากท่ีสุด จํานวน 2 โรงเรียน และพบวา 
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กิจกรรมท่ีไมไดดําเนินการ คือกิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.นอย และป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน และกิจกรรม 1 โรงเรียน 1 
นวัตกรรมตอตานการทุจริต 
   ดานท่ี 2 การบริหารงานตามมาตรฐานการบริหารงานโรงเรียนสุจริต พบวา มีการดําเนินกิจกรรม 
จํานวน 1โรงเรียน รอยละเฉลี่ย  7.14 
 ดานท่ี 3 การใชหลักสูตรตานทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) สูการปฏิบัติ  พบวา มีการ

ดําเนินกิจกรรมโดยเลือก รูปแบบตามความเหมาะสมกับโรงเรียน ครบ 14  โรงเรียน รอยละ 100   

สหวิทยาเขต นครหาดใหญ 

ท่ี รายการปฏิบัติฯ การปฏิบัติของโรงเรียน 
ดําเนินการ รอยละ ไมดําเนินการ รอยละ 

1 การจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมผูเรียน
ใหเกิดคุณลักษณะตามจุดเนน
คุณลักษณะโรงเรียนสุจริต 
(ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 
ซ่ือสัตยสุจริต อยูอยางพอเพียง 
และ จิตสาธารณะ) 

6 42.86 8 57.14 

1.1 การดําเนินการกิจกรรม ป.ป.ช. 
สพฐ.นอย และป.ป.ช. สพฐ.ชมุชน 

5 35.71 9 64.29 

1.2 การดําเนินการกิจกรรมบริษัท
สรางการดี   

2 14.29 12 85.71 

1.3 การดําเนินการกิจกรรมสราง
สํานึกพลเมือง (Project Citizen) 

6 42.86 8 57.14 

1.4 การดําเนินการกิจกรรมการ
ผลิตสื่อสรางสรรคตอตานการ
ทุจริต ผานสื่อภาพยนตรสั้น 

5 35.71 9 64.29 

1.5 การดําเนินการกิจกรรมถอด
บทเรียน (Best Practice) 

3 21.43 11 78.57 

1.6 การดําเนินการกิจกรรมคาย
เยาวชนไทยหัวใจ "STRONG” 

3 21.43 11 78.57 

1.7 การดําเนินกิจกรรม 1 โรงเรียน 
1 นวัตกรรมตอตานการทุจริต 

3 21.43 11 78.57 

2 การนําหลักคุณธรรม จริยธรรมและ     
ธรรมาภิบาล ไปใชในการ
บริหารงานตามมาตรฐานการ
บริหารงานโรงเรียนสุจริต 

9 64.29 5 35.71 

2.1 การบริหารงานดานวิชาการ 11 78.57 3 21.43 
2.2 การบริหารงานงบประมาณ 9 64.29 5 35.71 
2.3 การบริหารงานบุคคล 9 64.29 5 35.71 
2.4 การบริหารงานท่ัวไป 9 64.29 5 35.71 
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ท่ี รายการปฏิบัติฯ การปฏิบัติของโรงเรียน 
ดําเนินการ รอยละ ไมดําเนินการ รอยละ 

3 การใชหลักสูตรตานทุจริตศึกษา  
(Anti-Corruption Education)  
ในสถานศึกษา 

14 100 - - 

3.1 นําไปจัดทําเปนรายวิชา
เพ่ิมเติมของโรงเรียน 

7 50.00 7 50.00 

3.2 นําไปใชในชั่วโมงลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารู 

1 7.14 13 92.86 

3.3 นําไปบูรณาการกับการจัดการ
เรียนการสอนในกลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม (สาระหนาท่ีพลเมือง) 
หรือ บูรณาการกับกลุมสาระการ
เรียนรูอ่ืนๆ 

9 64.29 5 35.71 

3.4 อ่ืน  ระบุ  
บูรณาการกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

7 50.00 7 50.00 

     

จากตาราง  สรปุผลการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ

บาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)ปงบประมาณ 2563 ครั้งท่ี 1/2563 ของสหวิทยาเขตนครหาดใหญ 

จํานวน 14  โรงเรียน  มีการดําเนินกิจกรรมฯในแตละประเด็น โดยดานท่ี 3 การใชหลักสูตรตานทุจริตศึกษา 

(Anti-Corruption Education) สูการปฏิบัติ ไดคะแนนสูงสุด รอยละเฉลี่ย 100 สวนประเด็นท่ีไดคะแนน

รองลงมา  ดานท่ี 1 การจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมผูเรียนใหเกิดคุณลักษณะตามจุดเนนคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต  

และดานท่ี 2 การบริหารงานตามมาตรฐานการบริหารงานโรงเรียนสุจริต  

        พิจารณาประเด็นยอย  
 ดานท่ี 1  การจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมผูเรียนใหเกิดคุณลักษณะตามจุดเนนคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต 
พบวา การดําเนินการกิจกรรมสรางสํานึกพลเมือง (Project Citizen) มีการดําเนินงานมากท่ีสุด จํานวน 6 
โรงเรียน และพบวา มีการดําเนินครบท้ัง 7 กิจกรรม รอยละเฉลี่ย  42.86  
 ดานท่ี 2 การบริหารงานตามมาตรฐานการบริหารงานโรงเรียนสุจริต พบวา มีการดําเนินกิจกรรม 
จํานวน 9โรงเรียน  รอยละเฉลี่ย  64.29 
 ดานท่ี 3 การใชหลักสูตรตานทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) สูการปฏิบัติ  พบวา มีการ

ดําเนินกิจกรรมโดยเลือก รูปแบบตามความเหมาะสมกับโรงเรียน ครบ 14  โรงเรียน รอยละเฉลี่ย 100 
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สหวิทยาเขตทักษิณ 

ท่ี รายการปฏิบัติฯ การปฏิบัติของโรงเรียน 
ดําเนินการ รอยละ ไมดําเนินการ รอยละ 

1 การจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมผูเรียน
ใหเกิดคุณลักษณะตามจุดเนน
คุณลักษณะโรงเรียนสุจริต 
(ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 
ซ่ือสัตยสุจริต อยูอยางพอเพียง 
และ จิตสาธารณะ) 

3 23.08 - - 

1.1 การดําเนินการกิจกรรม ป.ป.ช. 
สพฐ.นอย และป.ป.ช. สพฐ.ชมุชน 

3 23.08 10 76.92 

1.2 การดําเนินการกิจกรรมบริษัท
สรางการดี   

๐  ๐ ๐ 

1.3 การดําเนินการกิจกรรมสราง
สํานึกพลเมือง (Project Citizen) 

3 23.08 10 76.92 

1.4 การดําเนินการกิจกรรมการ
ผลิตสื่อสรางสรรคตอตานการ
ทุจริต ผานสื่อภาพยนตรสั้น 

3 23.08 10 76.92 

1.5 การดําเนินการกิจกรรมถอด
บทเรียน (Best Practice) 

2 15.38 11 84.62 

1.6 การดําเนินการกิจกรรมคาย
เยาวชนไทยหัวใจ "STRONG” 

1 7.69 12 92.31 

1.7 การดําเนินกิจกรรม 1 โรงเรียน 
1 นวัตกรรมตอตานการทุจริต 

1 7.69 12 92.31 

2 การนําหลักคุณธรรม จริยธรรมและ     
ธรรมาภิบาล ไปใชในการ
บริหารงานตามมาตรฐานการ
บริหารงานโรงเรียนสุจริต 

4 30.77 9 69.23 

2.1 การบริหารงานดานวิชาการ 4 30.77 9 69.23 
2.2 การบริหารงานงบประมาณ 4 30.77 9 69.23 
2.3 การบริหารงานบุคคล 4 30.77 9 69.23 
2.4 การบริหารงานท่ัวไป 4 30.77 9 69.23 

3 การใชหลักสูตรตานทุจริตศึกษา  
(Anti-Corruption Education)  
ในสถานศึกษา 

13 100 - - 

3.1 นําไปจัดทําเปนรายวิชา
เพ่ิมเติมของโรงเรียน 

4 30.77 9 69.23 
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ท่ี รายการปฏิบัติฯ การปฏิบัติของโรงเรียน 
ดําเนินการ รอยละ ไมดําเนินการ รอยละ 

3.2 นําไปใชในชั่วโมงลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารู 

0 0 13 100 

3.3 นําไปบูรณาการกับการจัดการ
เรียนการสอนในกลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม (สาระหนาท่ีพลเมือง) 
หรือ บูรณาการกับกลุมสาระการ
เรียนรูอ่ืนๆ 

10 76.92 3 23.08 

3.4 อ่ืน  ระบุ 
 บูรณาการกับกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 

0 0 13 100 

     

จากตาราง  สรปุผลการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ

บาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)ปงบประมาณ 2563 ครั้งท่ี 1/2563 ของสหวิทยาเขตทักษิณ  

จํานวน 13  โรงเรียน  มีการดําเนินกิจกรรมฯในแตละประเด็น โดยดานท่ี 3 การใชหลักสูตรตานทุจริตศึกษา 

(Anti-Corruption Education) สูการปฏิบัติ ไดคะแนนสูงสุด รอยละเฉลี่ย 100 สวนประเด็นท่ีไดคะแนน

รองลงมา  ดานท่ี 1 การจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมผูเรียนใหเกิดคุณลักษณะตามจุดเนนคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต  

และดานท่ี 2 การบริหารงานตามมาตรฐานการบริหารงานโรงเรียนสุจริต  

พิจารณาประเด็นยอย  
 ดานท่ี 1  การจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมผูเรียนใหเกิดคุณลักษณะตามจุดเนนคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต 
พบวา การดําเนินการกิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.นอย และป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน กิจกรรมสรางสํานึกพลเมือง (Project 
Citizen) และกิจกรรมการผลิตสื่อสรางสรรคตอตานการทุจริต ผานสื่อภาพยนตรสั้น มีการดําเนินงานมากท่ีสุด 
จํานวน 3 โรงเรียน และพบวาไมมีการดําเนินกิจกรรมบริษัทสรางการดี  รอยละเฉลี่ย  23.08 
 ดานท่ี 2 การบริหารงานตามมาตรฐานการบริหารงานโรงเรียนสุจริต พบวา มีการดําเนินกิจกรรม 
จํานวน 4 โรงเรียน  รอยละเฉลี่ย  30.77 
 ดานท่ี 3 การใชหลักสูตรตานทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) สูการปฏิบัติ  พบวา มีการ

ดําเนินกิจกรรมโดยเลือก รูปแบบตามความเหมาะสมกับโรงเรียน ครบ 13  โรงเรียน รอยละเฉลี่ย  100 
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สหวิทยาเขต อันดามัน 

ท่ี รายการปฏิบัติฯ การปฏิบัติของโรงเรียน 
ดําเนินการ รอยละ ไมดําเนินการ รอยละ 

1 การจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมผูเรียน
ใหเกิดคุณลักษณะตามจุดเนน
คุณลักษณะโรงเรียนสุจริต 
(ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 
ซ่ือสัตยสุจริต อยูอยางพอเพียง 
และ จิตสาธารณะ) 

5 41.67 7 58.33 

1.1 การดําเนินการกิจกรรม ป.ป.ช. 
สพฐ.นอย และป.ป.ช. สพฐ.ชมุชน 

1 8.33 11 91.67 

1.2 การดําเนินการกิจกรรมบริษัท
สรางการดี   

2 16.66 10 83.34 

1.3 การดําเนินการกิจกรรมสราง
สํานึกพลเมือง (Project Citizen) 

4 33.33 8 66.67 

1.4 การดําเนินการกิจกรรมการ
ผลิตสื่อสรางสรรคตอตานการ
ทุจริต ผานสื่อภาพยนตรสั้น 

5 41.66 7 58.34 

1.5 การดําเนินการกิจกรรมถอด
บทเรียน (Best Practice) 

๐ ๐ 12 100 

1.6 การดําเนินการกิจกรรมคาย
เยาวชนไทยหัวใจ "STRONG” 

๐ ๐ 12 100 

1.7 การดําเนินกิจกรรม 1 โรงเรียน 
1 นวัตกรรมตอตานการทุจริต 

2 16.66 10 83.34 

2 การนําหลักคุณธรรม จริยธรรมและ     
ธรรมาภิบาล ไปใชในการ
บริหารงานตามมาตรฐานการ
บริหารงานโรงเรียนสุจริต 

8 66.67 4 33.33 

2.1 การบริหารงานดานวิชาการ 8 66.67 4 33.33 
2.2 การบริหารงานงบประมาณ 8 66.67 4 33.33 
2.3 การบริหารงานบุคคล 8 66.67 4 33.33 
2.4 การบริหารงานท่ัวไป 8 66.67 4 33.33 

3 การใชหลักสูตรตานทุจริตศึกษา  
(Anti-Corruption Education)  
ในสถานศึกษา 

12 100 - - 

3.1 นําไปจัดทําเปนรายวิชา
เพ่ิมเติมของโรงเรียน 

1 8.33 11 91.67 
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ท่ี รายการปฏิบัติฯ การปฏิบัติของโรงเรียน 
ดําเนินการ รอยละ ไมดําเนินการ รอยละ 

3.2 นําไปใชในชั่วโมงลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารู 

2 16.66 10 83.34 

3.3 นําไปบูรณาการกับการจัดการ
เรียนการสอนในกลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม (สาระหนาท่ีพลเมือง) 
หรือ บูรณาการกับกลุมสาระการ
เรียนรูอ่ืนๆ 

6 50.00 6 50.00 

3.4 อ่ืน  ระบุ  
บูรณาการกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

5 41.66 7 58.34 

     

จากตาราง  สรุปผลการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม

และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)ปงบประมาณ 2563 ครั้งท่ี 1/2563 ของสหวิทยาเขต

อันดามัน  จํานวน 12  โรงเรียน  มีการดําเนินกิจกรรมฯในแตละประเด็น โดยดานท่ี 3 การใชหลักสูตรตานทุจริต

ศึกษา (Anti-Corruption Education) สูการปฏิบัติ ไดคะแนนสูงสุด รอยละเฉลี่ย 100 สวนประเด็นท่ีไดคะแนน

รองลงมา  ดานท่ี 1 การจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมผูเรียนใหเกิดคุณลักษณะตามจุดเนนคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต  

และดานท่ี 2 การบริหารงานตามมาตรฐานการบรหิารงานโรงเรียนสุจริต  

พิจารณาประเด็นยอย  
  ดานท่ี 1  การจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมผูเรียนใหเกิดคุณลักษณะตามจุดเนนคุณลักษณะโรงเรียน
สุจริต พบวา การดําเนินการกิจกรรมการผลิตสื่อสรางสรรคตอตานการทุจริต ผานสื่อภาพยนตรสั้น มีการ
ดําเนินงานมากท่ีสุด จํานวน 5 โรงเรียน และพบวาไมมีการดําเนินกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) และ
กิจกรรมคายเยาวชนไทยหัวใจ "STRONG” รอยละเฉลี่ย  41.67 
  ดานท่ี 2 การบริหารงานตามมาตรฐานการบริหารงานโรงเรียนสุจริต พบวา มีการดําเนิน
กิจกรรม จํานวน 8โรงเรียน  รอยละเฉลี่ย  66.67 
  ดานท่ี 3 การใชหลักสูตรตานทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) สูการปฏิบัติ  พบวา 

มีการดําเนินกิจกรรมโดยเลือก รูปแบบตามความเหมาะสมกับโรงเรียน ครบ 12  โรงเรียน รอยละเฉลี่ย 100 

ปญหาและอุปสรรค  

1. การรับรูเก่ียวกับกิจกรรม และแนวปฏิบัติของโครงการโรงเรียนสุจริต ระหวางผูบริหารกับ

ครูผูรับผิดชอบโครงการ ไมตรงกัน 

2. พบปญหาการรับรูเก่ียวกับนโยบายไมแจมชัด 

3. ผูรับผิดชอบโครงการ เปลี่ยนแปลง ขาดความตอเนื่องของกิจกรรม 

4. งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรมาชา และระยะเวลาในการดําเนินการกระชั้นชิดทําใหตอง 

ดําเนินการแบบเรงรีบ 
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ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 

1. ทบทวนกิจกรรม และแนวปฏบิัติของโครงการโรงเรยีนสุจริต ใหกับผูบรหิารและผูรับผิดชอบ 

2. กําหนดปฏิทิน และแนวปฏิบัติ รวมกัน 

3. ศึกษานิเทศกเจาของโครงการฯ จัดกลุมโรงเรียน (โรงเรียนท่ีดําเนินการไดเปนรูปธรรม / 

โรงเรียนเพ่ิงเริ่มกิจกรรม / โรงเรียนท่ีตองชวยเหลืออยางใกลชิด) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. โครงการรินน้ําใจสูนองชาวใต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

งบประมาณดําเนินโครงการ 3,100,000 บาท 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในจังหวัดสงขลา (อําเภอนาทวี                  

อําเภอสะเดา อําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอสะบายอย) และจังหวัดสตูล ไดรับการเตรียมความพรอม                             
ท่ีจะเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา 

 2. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในจังหวัดสงขลา (อําเภอนาทวี อําเภอสะเดา 
อําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอสะบายอย) และจังหวัดสตูล ท่ีขาดโอกาสทางการศึกษาใหไดรับการพัฒนาดานวิชาการ
อยางเต็มศักยภาพ 

3. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการสรางความเขมแข็งใหกับครูในพ้ืนท่ีใหสามารถพัฒนาการ                  
จัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพไดอยางยั่งยืน 
  4. เพ่ือสนองแผนยุทธศาสตรการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 20 ป          
(พ.ศ. 2560 – 2579) ในยุทธศาสตรท่ี 1 การศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคง และยุทธศาสตรท่ี 4                     
การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางการศึกษา 
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แนวทางการดําเนินงาน/กิจกรรม 
กิจกรรม สอนเสริมความรู 

ผลการดําเนินงาน 

         เชิงปริมาณ               

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในเขตพิเศษ

เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตจากโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จํานวน 2,257 คน 

2. ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา 

ครูผูสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพิเศษเฉพาะกิจ

จังหวัดชายแดนภาคใต  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา  เขต 16 จํานวน 154 คน 

3. วิชาท่ีจัดการสอนเสริม ประกอบดวยวิชา

วิทยาศาสตร ฟสิกส เคมี ชีววทิยา คณิตศาสตร ภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การแนะแนว

การศึกษา และการฝกทักษะดานกีฬา 

         เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  6 ในเขตพิเศษ

เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตสั งกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ไดรับความรูและประสบการณตรง

เพ่ิมข้ึน 

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในเขตพิเศษ

เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตสัง กัดสํานักงานเขตพ้ืนที

กา ร ศึกษา มัธยมศึกษา  เขต 16  มี โอกาสเข าศึกษาตอใน

ระดับอุดมศึกษาและสถาบันการศึกษาอ่ืนเพ่ิมข้ึน 

3. ครูผูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขต

พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จัดการเรียนการ

สอนท่ีมีประสิทธิภาพไดอยางยั่งยืน      
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6. โครงการสงเสริมความสัมพันธโรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต 

งบประมาณดําเนินโครงการ  345,000  บาท 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน   

  2. เพ่ือบูรณาการงานดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมภายในชุมชน  

  3. เพ่ือใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา  

  4. เพ่ือสรางการรับรูเก่ียวกับบทบาทภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ 

แนวทางการดําเนินงาน/กิจกรรม 
1. กิจกรรม เปดประตูโรงเรียน  

2. กิจกรรม กีฬา   

3. กิจกรรม วัฒนธรรมพ้ืนฐาน 

4. กิจกรรม วิชาการ  

5. กิจกรรม สาธารณะประโยชน  

ผลการดําเนินงาน 

        เชิงปริมาณ               

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ในเขตพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด

ชายแดนภาคใต จํานวน 22 โรงเรียน จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 3,385 คน โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้ 

1. กิจกรรมเปดประตูโรงเรียน  จํานวน 6 โรง    จํานวน 1,240 คน 

2. กิจกรรมกีฬา    จํานวน 5 โรง    จํานวน 670 คน 

3. กิจกรรมวัฒนธรรมพ้ืนฐาน  จํานวน 5 โรง    จํานวน 935 คน 

4. กิจกรรมวิชาการ  จํานวน 2 โรง  จํานวน 300 คน 

5. กิจกรรมสาธารณประโยชน จํานวน 4 โรง   จํานวน 240 คน   

        เชิงคุณภาพ 

1. โรงเรียนกลุมเปาหมายดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมความสัมพันธโรงเรียนกับชุมชนใน

จังหวัดชายแดนภาคใต ตามบริบทของพ้ืนท่ี คิดเปนรอยละ 100 

2. โรงเรียนกลุมเปาหมายและชุมชนมีความเขาใจอันดีและรวมมือจัดการศึกษาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ คิดเปน รอยละ 100 

ปญหาและอุปสรรค  

เนื่องจากปงบประมาณนี้ประสบปญหาการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จึงทําใหการดําเนิน

กิจกรรมคอยขางยุงยาก จึงทําใหมีผูเขารวมกิจกรรม และความหลากหลายของกิจกรรมนอยกวาปท่ีผานมา 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน 
1. โครงการจัดกระบวนการเรียนรูเพศวิถีและการขับเคล่ือนการเรียนรูแบบ Electronic – learning เพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะครูใหสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

งบประมาณดําเนินโครงการ  5,000  บาท 

วัตถุประสงค 

เพ่ือใหโรงเรียนนํารองในโครงการจัดกระบวนการเรียนรูเพศวิถีศึกษาและโรงเรียนอ่ืน ๆ ใน

สังกัดไดพัฒนาและขับเคลื่อน 

  1. จัดใหมีการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตใหเหมาะสมกับชวงวัยของนักเรียน 

2. จัดหาและพัฒนาครูผูสอนใหมีความรูความสามารถ มีทัศนคติท่ีดีและมีทักษะการสอนท่ี

เหมาะสม เพ่ือใหสามารถสอนเพศศึกษาและใหคําปรึกษาในเรื่องการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภใน

วัยรุนแกนักเรียน 

3. จัดการศึกษาดวยรูปแบบท่ีเหมาะสมสําหรับนักเรียนท่ีมีปญหาการต้ังครรภเพ่ือใหนักเรียน

ไดศึกษาตอจนจบการศึกษาภาคบังคับ 

แนวทางการดําเนินงาน/กิจกรรม 
         1. ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผูสอนเพศวิถีศึกษาโรงเรียนนํารองขับเคลื่อนการเรียนรูแบบ 

Electronic – Learning  

2. การนิเทศ กํากับ ติดตามการจัดกระบวนการเรียนรูเพศวิถีศึกษาโรงเรียนนํารองขับเคลื่อน       

การเรียนรูแบบ Electronic – learning  

3. การนิเทศ กํากับ ติดตามการจัดกระบวนการเรียนรูเพศวิถีศึกษาและการขับเคลื่อนการ

เรียนรูแบบ Electronic – learning โรงเรียนในสังกัด 53 โรงเรียน  

4. สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการฯ 

ผลการดําเนินงาน 

         เชิงปริมาณ               

1. กระตุน เชิญชวนและแจงใหผูบริหาร ครู และผูสนใจอ่ืนๆ ในโรงเรียนสังกัดเขาอบรมผาน

โปรแกรมพัฒนาครู เพศวิ ถีศึกษาแบบออนไลนทางเว็บไซต  http://cse-elearning.obec.go.th และได

ดําเนินการตามคูมือฯ จํานวนผูลงทะเบียนท้ังหมด 717 คน ในโรงเรียน 52 โรง จาก 53 โรงเรียน 

2. นิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการเรียนรูแบบ Electronic – learning เพ่ือพัฒนาครูผูสอน

เพศวิถีศึกษา โรงเรียนในสังกัด 53 โรงเรียนไดดําเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อน จํานวนผูลงทะเบียน 699 

คน มีผูเรียนจบหลักสูตร 216 คน 

  3. ตรวจและประเมินแผนการสอนของครูผูลงทะเบียนเรียนผานโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถี

ศึกษาแบบออนไลน ไดรับอนุมัติแผนการสอน 189 คน 
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เชิงคุณภาพ 

1. ครูเขาใจเทคนิค ปรับวิธีและม่ันใจการสอนเพศวิถีศึกษามากข้ึนและใหคําปรึกษาตอผูเรียน

ไดอยางถูกตองและตรงจุดมากข้ึน 

2. ผูเรียนมีความรู ความเขาใจและทัศนคติท่ีดีตอเรื่องเพศ สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน

และมีพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสม 

3. กลาเปดเผย ซักถามเรื่องเพศกับครูผูสอน มีมุมมองของผูเรียนท่ีมีตอเรื่องเพศ เชน แงบวก 

แงลบ ตอตาน เขินอาย ยอมรับและเขาใจได 

        ปญหาและอุปสรรค  

1. ความไมชัดเจนของขอบขายเนื้อหาสาระในการเรียนรูเพศวิถีศึกษา 

2. ขาดบุคลากรและครูในสาขาวิชาเพศวิถีศึกษา 

ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 

1. กําหนดรายละเอียดขอบขายเนื้อหาวิชาท่ีชัดเจนในแตละระดับชั้น ใหเปนวิชาเพศวิถีศึกษา

ข้ึนมาโดยเฉพาะและใหทุกคนไดเรียนรูในโรงเรียนเปนวิชาพ้ืนฐานหรือวิชาบังคับเลือก 

2. ผูบริหารใหความสําคัญในการจัดหาหรือพัฒนาสมรรถนะครูใหสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะ

ชีวิต  ในโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการนิเทศการศึกษาโดยใชสารสนเทศเปนฐานในการพัฒนา 

งบประมาณดําเนินโครงการ  94,080  บาท 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือสงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศภายนอกใหเกิดการนิเทศภายในท่ีเขมแข็ง 
2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการนิเทศท่ีสงผลตอการนิเทศภายใน 
3. เพ่ือคนหาวิธีปฏิบัติท่ีดีในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
4. เพ่ือสรางขวัญกําลังใจใหกับสถานศึกษา ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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แนวทางการดําเนินงาน/กิจกรรม 
         นิเทศ กํากับ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ผลการดําเนินงาน 

         เชิงปริมาณ     การนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งท่ี 

1/2563 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 คณะนิเทศสามารถดําเนินการนิเทศโดยตรงไดครบท้ัง 53 โรงเรียน    

คิดเปนรอยละ 100 โดยจําแนกเปนรายสหวิทยาเขต ดังนี้ 

ตารางแสดงกลุมเปาหมายในการนิเทศ จําแนกเปนรายสหวิทยาเขต 

สหวิทยาเขต จํานวนโรงเรียน 
ผูบริหาร 

(คน) 

หัวหนา 

กลุมสาระ(คน) 

อ่ืนๆ 

(คน) 
รวม 

สองทะเล 14 18 72 18 108 

นครหาดใหญ 14 17 72 - 89 

ทักษิณ 13 14 65 20 99 

อันดามัน 12 13 96 26 147 

รวมท้ังส้ิน 53 62 305 64 443 

 จากตาราง 2 กลุมเปาหมายในการนิเทศ จําแนกเปนรายสหวิทยาเขต พบวา คณะนิเทศ ดําเนินการนิเทศ 

กํากับ ติดตามติดตามและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งท่ี 1/2563 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

จํานวน 4 สหวิทยาเขต ดําเนินการนิเทศโดยตรงไดครบตามกลุมเปาหมาย 53 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 100                

เปนผูบริหารโรงเรียน จํานวน 62 คน  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู  จํานวน 305 คน และอ่ืนๆ จํานวน 64 คน 

รวมท้ังสิ้น 443 คน 

       เชิงคุณภาพ 

  สถานศึกษาในสังกัดสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสวนท่ีเปนภาระหนาท่ีหลักและงาน
ตามนโยบายของหนวยงานตนสังกัด ประกอบดวย กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาในสถานการณโควิด 19 ,   
6 วาระพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.เขต 16 , การจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา, การดําเนินงานโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ., การดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต, การดําเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจํา
ตําบล และการขับเคลื่อนครู CS  
        ปญหาและอุปสรรค  

1. สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทําใหการดําเนินงานนิเทศไมเปนไป

ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

  2. ประเด็นการนิเทศจํานวนมาก ทําใหไมสามารถนิเทศไดครอบคลุมทุกเรื่อง 

  3. สถานศึกษาบางสวนยังขาดความรูความเขาใจกระบวนการนิเทศภายใน 
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ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 

          จากการนิเทศครั้งนี้ เปนขอมูลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ในการนิเทศครั้งตอไปดังนี้ 

1. มีการวางแผนรวมกันในการนิเทศ เพ่ือใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
2. มีการนิเทศภายในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 
3. สรางสื่อ เครื่องมือในการนิเทศและรายงานการนิเทศอยางเปนระบบ 
4. สงเสริมการใชนวัตกรรม  เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  พัฒนาศักยภาพครูใหมีประสิทธิภาพไป

ปรับใชไดอยางเหมาะสม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. โครงการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล 

งบประมาณดําเนินโครงการ  15,300  บาท 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหโรงเรียนดาเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวทางของโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากลไดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือใหโรงเรียนดําเนินการขับเคลื่อนการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาการจัดกระบวนการ
เรียนรู การจัดทํา/จัดหาและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ตลอดจนการวัดและประเมินผล
การศึกษา เพ่ือสงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพในการจัดการเรียนรู IS 

3. เพ่ือใหโรงเรียนมีความพรอมรับการประเมินตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (OBECQA) 
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แนวทางการดําเนินงาน/กิจกรรม 
         1. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบหลักสูตรและการจัดการเรียนรู IS ภาคเรียนท่ี 2/2562 

2. ประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการบริหารโรงเรียนในโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากลและการประเมินรางวัลคุณภาพแหงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3. การผลิตสื่อ 

4. งานวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพและแนวทางการดําเนินงานสงเสริมสนับสนุน และพัฒนาการ
บริหารจัดการระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 

ผลการดําเนินงาน 

         กิจกรรมการนเิทศ ติดตาม ตรวจสอบหลักสูตรและการจัดการเรียนรู IS ภาคเรียนท่ี 2/2562 
1. ขอคนพบ/ขอเสนอแนะจากการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบหลักสูตรและการจัดการเรียนรู IS 
1.1 โดยภาพรวมโรงเรียนเปาหมายสวนมากยังขาดความชัดเจนในการนํากระบวนการจัดการ

เรียนรู IS เขาสูหองเรียน 
1.2 โรงเรียนธรรมโฆสิตและโรงเรียนละงูพิทยาคมควรปรับปรุงหลักสูตรและกิจกรรมการ

จัดการเรียนรู IS ใหสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลมากข้ึน เชน      
ไมกําหนดกรอบใหนักเรียนจัดทําโครงงานโดยใชการวิจัยเปนฐานเพียงมิติเดียว เพราะไมสอดคลองกับความ
สนใจของนักเรียนอยางแทจริง เปนตน 

1.3 โรงเรียนทาแพผดุงวิทยควรพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูใหมีครูผูสอนท่ีหลากหลาย
เพ่ือสนองตอบความสนใจของนักเรียนแทนครูผูสอนท่ีมีเพียงคนเดียว 

1.4 โรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับโรงเรียนอ่ืนท่ีมีพ้ืนฐานความพรอมใกลเคียงกันคอนขาง
นอย แตจะมีการศึกษาเรียนรูของโรงเรียนท่ีมีขนาดตางกัน (ใหญกวา) ทําใหบางมิติไมสามารถนําไปสูการปฏิบัติ
ไดเนื่องจากปจจัยไมเอ้ือตอการดําเนินงาน 

1.5 โรงเรียนเปาหมายสวนมากจัดการเรียนรูภาษาตางประเทศท่ี 2 ในลักษณะบังคับเรียน เชน 
โรงเรียนในสหวิทยาเขตและสหวิทยาเขตอันดามัน จะจัดการเรียนการสอนภาษามลายูกับภาษาจีนเปนแกนหลัก 
ไมมีภาษาอ่ืน ๆ เปนทางเลือกใหนักเรียน ท้ังนี้ สาเหตุหลักคือการขาดแคลนครูผูสอน โรงเรียนเปนโรงเรียน
ขนาดกลางท่ีไมไดรับการสงเสริม สนับสนุนดานปจจัยมากนัก ประกอบกับโรงเรียนไมมีนโยบายสนับสนุนให
นักเรียนสอบ CEFR ท่ีชัดเจน จึงอาจจะกระทบตอการพัฒนานักเรียนใหบรรลุเปาหมายท่ีโครงการฯ กําหนด 

2. ขอคนพบ/ขอเสนอแนะจากการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบทบทวนการประเมินตามเกณฑ
รางวัลคุณภาพแหง สพฐ. 

2.1 โดยภาพรวมโรงเรียนยังไมชัดเจนในเกณฑและวิธีการเขียนรายงานทําใหโรงเรียนเปาหมาย
สวนมาก (รอยละ 60.00) ยังไมขอรับการประเมินในป 2563 

2.2 โรงเรียนท่ีนําสงรายงานเพ่ือขอรับการประเมินในป 2563 จัดทํารูปเลมรายงานไมถูกตอง
ตามท่ี สพฐ. กําหนด (รอยละ 66.67) 

2.3 ผูบริหารโรงเรียนบางแหงไมใหความสําคัญ เนื่องจากโรงเรียนไมไดสมัครใจเขารวม
โครงการฯ จึงรูสึกเปนภาระงานท่ีเพ่ิมข้ึน/สงผลกระทบตอการดําเนินงานปกติ (รอยละ 23.03) 

2.4 ผูบริหารโรงเรียน/ครูผูรับผิดชอบงานโรงเรียนมาตรฐานสากลสวนมากมีความเขาใจวา
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีฯ มีบทบาทหนาท่ีในการพัฒนาโรงเรียนตามแนวทางของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ซ่ึง
เปนความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อนเพราะ สพฐ. กําหนดเปนบทบาทหนาท่ีของ สมป.จังหวัด สมป.กลุมจังหวัด และ
สมป.ระดับภาค 
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2.5 โรงเรียนในจังหวัดสงขลาสะทอนวาตั้งแต สพฐ.ประกาศใหเขารวมโครงการฯ โรงเรียน
ไดรับการพัฒนาใหมีความรูความเขาใจแนวทางการดําเนินงานโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลเพียง 3 ครั้ง คือ 
ในป 2561 จัดท่ีจังหวัดสุราษฎรธานีและท่ีโรงแรมหรรษาเจบี จัดโดย สมป.สงขลา รวม 2 ครั้ง ป 2562 จัดท่ี
โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย จัดโดย สพม. 16 อีก 1 ครั้ง สวนโรงเรียนในจังหวัดสตูลสะทอนวาไดรับการพัฒนา
เพียง 2 ครั้ง ท่ีจังหวัดสุราษฎรธานีและท่ีโรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 

2.6 โรงเรียนบางแหงกําหนดคูเทียบไมเหมาะสม/ไมชัดเจน เชน เปนคูเทียบท่ีมีศักยภาพดอย
กวาในทุกมิต ิหรือเปนคูเทียบท่ีมีชองวาง (GAP) คอนขางกวางมาก รวมท้ังการไมกําหนดประเด็นท่ีจะเทียบเคียง
ใหชัดเจน ทําใหการกําหนดกลยุทธในการพัฒนาไมโดดเดนเพียงพอท่ีจะสงใหผลลัพธเทากับหรือดีกวาคูเทียบ
เปนตน 

กิจกรรมการประชุมเสวนา 
การประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการบริหารโรงเรียนในโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากลและการประเมินรางวัลคุณภาพแหงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เม่ือวันท่ี 17 
สิงหาคม 2563 ณ หองประชุมวิบูลรัก สพม. 16 

1. โรงเรียนเปาหมาย (โรงเรียนท่ี สพฐ.ประกาศใหเขาโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล รุน 3) 
ท่ีเขารวมการประชุม จํานวน 10 โรง คิดเปนรอยละ 81.25 

2. ผูเขารวมประชุมท่ีสรปุสาระสําคัญจากการประชุมฯ และนําสงไปยัง สพม. 16 ไดรับเกียรตบิัตร 
จํานวน 3 โรง คือ โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา, โรงเรียนทุงหวาวรวิทย และโรงเรียนเทพา 

3. การประเมินผลการจัดกิจกรรมโดยการสะทอนความคิดเห็นจากผูเขารวมกิจกรรม สรุปไดดังนี้ 
3.1 ทําใหมีความเขาใจแนวทางการดําเนินงานของโรงเรียนใหสอดคลองกับแนวทางท่ี สพฐ. 

กําหนดมากข้ึน ตลอดจนไดแนวทางในการจัดทํา ทบทวน แกไขและหรือเขียนรายงานใหมใหมีความสมบูรณมากข้ึน 
3.2 ทําใหมีความเขาใจการอานเกณฑการประเมินมากข้ึน 
3.3 การวิพากษกรณีตัวอยาง ทําใหมีแนวทางในการเขียนรายงานไดชัดเจนมากข้ึน 
3.4 สพม. 16 ควรจัดใหมีการจําลองการประเมิน เพราะจะสรางความม่ันใจในการตรวจสอบ

ความเขาใจของการนําเกณฑสูการปฏิบัติไดชัดเจนมากข้ึน 
กิจกรรมการผลิตส่ือ 
1. แบบบันทึก รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานการบริหารจัดการ

ตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (OBECQA) สําหรับระดับ ScQA 
ประจําปการศึกษา 2562 เม่ือวันท่ี 6 พฤศจกิายน 2562  

2. เอกสารเพ่ือการสื่อสารสรางความเขาใจ เรื่อง แนวทางการดําเนินงานประเมินตามเกณฑ
รางวัลคุณภาพแหง สพฐ. ระดับ ScQA นําเสนอในการประชุมผูบริหารสถานศึกษา สพม. 16 ครั้งท่ี 4/2562 เม่ือ
วันท่ี 12 พฤศจกิายน 2562 ณ หองประชุมโรงเรียนนาทวีวิทยาคม 

3. เอกสารประกอบการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูระสบการณการบริหารโรงเรียนใน
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลและการประเมินรางวัลคุณภาพแหงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา              
ข้ันพ้ืนฐาน (OBECQA) เม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม 2563 ณ หองประชุมวิบูลรัก และเผยแพรผานลิงคท่ีกําหนด 

4. PPT การประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการบริหารโรงเรียนในโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล และการประเมินรางวัลคุณภาพแหงสพฐ. (OBECQA) เม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม 2563      
ณ หองประชุมวิบูลรัก 

5. PPT เปาหมายและตัวชี้วัดผูเรียน นําเสนอเม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม 2563 ณ หองประชุมวิบูลรัก 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 44 

 
 



กิจกรรมงานวิจัย 
งานวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพและแนวทางการดําเนินงานสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการ

บริหารจัดการระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16     
มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาสภาพการดําเนินงานปจจุบันในการบริหารจัดการระบบคุณภาพโรงเรียน
มาตรฐานสากลสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ท่ีผานการประเมินตามเกณฑรางวัล
คุณภาพแหง สพฐ. แลว 2) เพ่ือศึกษาแนวทางสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพ
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ท่ีผานการประเมินตาม
เกณฑรางวัลคุณภาพแหง สพฐ. แลว 3) เพ่ือศึกษาสภาพปจจัยท่ีเอ้ือตอการบริหารจัดการระบบคุณภาพ ของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ท่ียังไมเขารับการประเมินตาม
เกณฑรางวัลคุณภาพแหง สพฐ.(ScQA) และ 4) เพ่ือศึกษาแนวทางสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการบริหาร
จัดการระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ท่ียังไม   
เขารับการประเมินตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหง สพฐ.(ScQA) ผลการวิจัยพบวา 

1) สภาพการดําเนินงานปจจุบันในการบริหารจัดการระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ท่ีผานการประเมินตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหง สพฐ. 
แลว โดยภาพรวมมีคุณภาพ อยูในระดับมาก ( X = 4.19 S.D. = 0.78) เม่ือพิจารณารายหมวดพบวาทุกหมวด 
มีคุณภาพอยูในระดับมาก โดยหมวดท่ี 5 การมุงเนนบุคลากร หมวด 7 ผลลัพธ หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ 
และหมวด 1 การนําองคกร มีคาเฉลี่ยสูงกวา หมวดอ่ืน ๆ ( X = 4.28 S.D. = 0.75, X = 4.25 S.D. = 0.76,       
X = 4.23 S.D. = 0.78 และ X = 4.23 S.D. = 0.79 ตามลําดับ) โดยผูบริหารปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบ ขอบังคับ 
ตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และผูบริหาร มีการสรางความผูกพันกับบุคลากรของโรงเรียน        
เพ่ือถายทอดวิสัยทัศน และคานิยมองคกรสูการปฏิบัติ มีคุณภาพอยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.51 S.D. = 0.64 
และ X = 4.51 S.D. = 0.86 ตามลําดับ) สวนโรงเรียนจัดระบบเตรียมความพรอมเพ่ือรับมือตอภัยพิบัติและภาวะ
ฉุกเฉิน โดยคํานึงถึงการปองกัน การจัดการ การแกไข และ การฟนฟูอยางตอเนื่อง ภายใตมาตรการท่ีเหมาะสม
และรัดกุม มีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด ( X = 3.89 S.D. = 0.80) 

2) แนวทางสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ท่ีผานการประเมินตามเกณฑรางวัล
คุณภาพแหง สพฐ. แลว พบวา โดยภาพรวมความสอดคลอง ความเหมาะสม ความเปนไปได และความเปน
ประโยชนของแนวทางสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพในการนาไปใชของโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 มีคุณภาพ อยูในระดับมาก ( X = 4.12 
S.D. = 0.86) เม่ือพิจารณารายขอ พบวาทุกขอมีคุณภาพอยูในระดับมาก โดยการสนับสนุน สงเสริมและพัฒนา
นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษสูการแขงขันระดับสากล มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ( X = 4.33 S.D. = 0.79) สวนการ
สนับสนุน สงเสริม และพัฒนาผูบริหารและครูในการใชภาษาตางประเทศเพ่ือการสื่อสาร มีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด           
( X = 3.88 S.D. = 0.94)  

3) สภาพปจจัยท่ีเอ้ือตอการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ท่ียังไมเขารับการประเมินตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหง สพฐ. 
(ScQA) พบวา โดยภาพรวมสภาพปจจัยท่ีเอ้ือตอการบริหารระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากลฯ ท่ียัง 
ไมเขารับการประเมินตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหง สพฐ. (ScQA) มีคุณภาพอยูในระดับมาก ( X = 3.85 S.D. = 0.81)    
เม่ือพิจารณารายดาน พบวาทุกดานมีคุณภาพอยูในระดับมาก โดยดานการบริหารจัดการ ดานคุณภาพผูบริหาร 
และดานปจจัยภายนอก มีคาเฉลี่ยสูงกวาดานอ่ืน ๆ ( X = 4.07 S.D. = 0.67, X = 4.06 S.D. = 0.76 
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และ X = 3.80 S.D. = 0.77 ตามลําดับ) เม่ือพิจารณารายขอ พบวามีคุณภาพอยูในระดับมากทุกขอ โดยผูบริหาร
ปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบ ขอบังคับ ตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ การวัดและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ยุติธรรมเปนท่ียอมรับของทุกฝายและดําเนินการดานงบประมาณท่ีโปรงใส ตรวจสอบได 
มีคาเฉลี่ยสูง ท่ีสุด ( X = 4.46 S.D. = 0.63) สวนครูรอยละ 50.00 ข้ึนไป มีการใชหนังสือตารา และสื่อ
อิเล็คทรอนิกสท่ีเปนภาษาตางประเทศในการจัดการเรียนรู มีคุณภาพ อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด ( 
X = 3.01 S.D. = 0.92) 

4) แนวทางสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ท่ียังไมเขารับการประเมินตามเกณฑ
รางวัลคุณภาพแหง สพฐ. (ScQA) พบวา โดยภาพรวมความสอดคลอง ความเหมาะสม ความเปนไปได และ
ความเปนประโยชนของแนวทางสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพในการนําไปใช
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มีคุณภาพอยูในระดับมาก   
( X = 3.69 S.D. = 0.91) เม่ือพิจารณารายขอ พบวาการปรับปรุงโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาใหมให
เหมาะสมกับบริบทและความเปนสากล มีคุณภาพอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ( X = 4.01 S.D. = 0.74) 
สวนการสนับสนุน สงเสริม และพัฒนาผูบริหารและครูในการใชภาษาตางประเทศเพ่ือการสื่อสาร มีคุณภาพอยู
ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด ( X = 3.88 S.D. = 0.94) 

        ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 

ผูบริหาร สมป. สพฐ. ควรกํากับ ติดตามการดําเนินงานโครงการในเชิงลึกและปรับปรุง
โครงสรางการบริหารโครงการใหเหมาะสม เอ้ือตอการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรม เพ่ือการบรรลุเปาหมายท่ี
โครงการฯ กําหนดไว 

4. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหลักสูตรอิสลามศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

งบประมาณดําเนินโครงการ  27,000  บาท 

วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือพัฒนาตรวจสอบการนําหลักสูตรลงสูชั้นเรียน 

  2. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ หลักสูตรอิสลามศึกษา 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (I-NET) 

  3. เพ่ือสรางขวัญกําลังใจใหกับครูผูสอนหลักสูตรอิสลามศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 

แนวทางการดําเนินงาน/กิจกรรม 
         กิจกรรมท่ี 1 จัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนรูหลักสูตรอิสลามศึกษาฯ 

กิจกรรมท่ี 2 นิเทศ กํากับติดตามการ นําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอน และการ
จัดการเรียนรูตามแนวทาง Active Learning 
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ผลการดําเนินงาน 

         กิจกรรมท่ี 1 จัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนรูหลักสูตรอิสลามศึกษาฯ 

        เชิงปริมาณ               

จัดสรรงบประมาณใหกับโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ จํานวน 4 โรงเรยีน ๆ ละ 5,000 บาท 

เพ่ือใชในการจัดบรรยากาศหองเรียน จัดทํา จัดซ้ือ จัดหา สื่อวัสดุอุปกรณ เพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอน 

เชิงคุณภาพ 

  นักเรียนสามารถเรียนรูไดดีโดยรูผานสื่อ เทคโนโลยี และบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรูสงผล
ตอคุณภาพผูเรียนเพ่ิมข้ึน 
        กิจกรรมท่ี 2 นิเทศ กํากับติดตามการ นําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอน และการ
จัดการเรียนรูตามแนวทาง Active Learning 
      เชิงปริมาณ               

นิเทศ กํากับติดตามการ นําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอน และการจัดการเรียนรู

ตามแนวทาง Active Learning โดยใชกระบวนการประชุมเพ่ือทบทวนหลกัสตูและแลกเปลี่ยนเรียนรู จํานวน 1 

ครั้ง ระยะเวลา 1 วัน 

        เชิงคุณภาพ 

  ครูผูสอน / วิทยากร อิสลามศึกษาสามารถจัดทําแผนการจัดการเรียนรูไดสอดคลองกับแนว
ทางการจัดการเรียนรู Active Learning 

        ปญหาและอุปสรรค  

  1. ผูบริหารบางสวนขาดความรูความเขาใจหลักสูตรอิสลามศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มี

การเปลี่ยนแปลงผูบริหาร 

  2. ครูผูสอน / วิทยากร อิสลามศึกษา ไมไดรับการพัฒนาการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูตาม 

แนวทางการจัดการเรยีนรูแบบ Active Learning 

 

ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 

1. สรางความรูความเขาใจการเปดสอนหลักสูตรอิสลามศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  2. ลงพ้ืนท่ี นิเทศ กํากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน / วิทยากร อิสลามศึกษา 
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5. โครงการมัคคุเทศกนอยนําเท่ียวอุทยานธรณีสตูล 

งบประมาณดําเนินโครงการ  1,214,100  บาท 

วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของประชาชน และบุคลากรการทองเท่ียวใหสามารถพัฒนาการทองเท่ียว 

เชิงอนุรักษรองรับอุทยานธรณีโลกสตูล 

  2. เพ่ือใหนักเรียน สามารถใชภาษาในการสื่อสารเพ่ือ

การทองเท่ียว และเพ่ิมโอกาสในการสรางอาชีพใหประชาชนในทองถ่ิน 

แนวทางการดําเนินงาน/กิจกรรม 
         การจัดกิจกรรม ไดกําหนดรูปแบบเปน 2 สวน 

ประกอบดวย 

1. ก ําหนดหลักสตูรและรูปแบบการพ ัฒนา 

2. การจัดกิจกรรมฐานการพัฒนา “คายมัคคุเทศกนอยนําเท่ียวอุทยานธรณีสต ูล” 

ประกอบดวย 5 ฐาน ดังนี้ 
ฐานท่ี 1 มัคคุเทศกนอย (อําเภอเมืองสตูล) เรียนรูเก่ียวกับการบริการ ความรูทักษะทางภาษา 4 ภาษา 

ไดแก ภาษาไทย ภาษามลาย ูภาษาจีน และภาษาอังกฤษและบุคลิกภาพเพ่ือการสื่อสาร  สถานท่ีดําเนินการโรงเรียนสตูลวิทยา 

ฐานท่ี 2 นครีสโตย (อําเภอเมืองสตูล)  เรียนรูเก่ียวกับวิถีวัฒนธรรมสตูล เรื่องระบํา  เรื่องวาว 

วิถีชีวิตชาวสตูล สถานท่ีดําเนินการ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค และแหลงเรียนรูในอําเภอเมืองสตูล ไดแก แหลง

เรียนรูธรณีวิทยาฟอสซิลควนขัน  คฤหาสนกูเด็น  ศาลเจาโปเจงเกง  มัสยิดมําบัง วัดชนาธิปเฉลิม  

ฐานท่ี 3 หมูเกาะเภตรา (อําเภอละงู) เรียนรูเก่ียวกับพิพิธภัณฑอุทยานธรณีของโรงเรียนกําแพง

วิทยา เขตขามกาลเวลาหมูเกาะเภตรา สถานท่ีดําเนินการ โรงเรียนกําแพงวิทยา และ อุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตรา 

ฐานท่ี 4 ถํ้าเลสเตโกดอน/สุไหงอุเป...ปนังนอย (อําเภอทุงหวา)  เรียนรู

เก่ียวกับ ชาติพันธุ มะนิ พันธุพืชรองเทานารีขาวสตูล สวนควนของ 

วิถีชีวิตอาชีพชาวทุงหวา ถํ้าเลสเตโกดอน ความเปนมาของเมืองสุไหง

อุเป หรือ ปนังนอย สถานท่ีดําเนินการ โรงเรียนทุงหวาวรวิทย ศูนย

ธรณีวิทยาอําเภอทุงหวา และแหลงเรียนรูในอําเภอทุงหวา 

ฐานท่ี 5   ถํ้าภูผาเพชร/น้ําตกวังสายทอง (อําเภอมะนัง) เรียนรูเก่ียวกับ

ธรรมชาติ ธรณีวิทยาถํ้าภูผาเพชร น้ําตกวังสายทอง สถานท่ีดําเนินการ

โรงเรียนปาลมพัฒนวิทย ถํ้าภูผาเพชร น้ําตกวังสายทอง  

 

ผลการดําเนินงาน 

การจ ัดก ิจกรรม “ค ายมัคคุเทศก น อยน ําเท่ียวอ ุทยานธรณ ีสต ูล” ในครั้งน ี้ ด ําเน ินการ 5 ว ัน 

ระหว างว ันท่ี 18 – 22 สงิหาคม  2563 (ไมพักคาง) มีผูเขารวมโครงการท้ังสิ้น 600 คน ประกอบด วย 

1. นักเรียนและครูผูควบคุมจากโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 16 ในจังหวัดสตูล 12 โรงเรียน จํานวน 300 คน 
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2. น ักเร ียนและคร ูผ ูควบค ุมจากโรงเร ียนขยายโอกาสทาง

การศ ึกษาในส ังก ัดส ําน ักงานเขตพ ื้นท่ีการศ ึกษาประถมศึกษาสต ูล  10 โรงเรียน 

จํานวน 150 คน 

3. น ักเรียนและคร ูผูควบคุมจากโรงเรยีนราชประชานเุคราะห 
42 จํานวน 10 คน 

4. คณะทํางานผูเก ี่ยวของ จํานวน 140 คน 

น ักเรียนท่ีเขารวมก ิจกรรมมีความสุขท่ีมีโอกาสได เรียนรูสถานท่ี

ต างท่ีเป ็นมรดกทางธรรมชาต ิ และว ัฒนธรรมอ ันทรงค ุณค าในท องถ่ินของตนเอง 

และได พ ัฒนาต อยอดภาษาท้ังภาษาไทย ภาษาอ ังกฤษ ภาษาจ ีน และภาษา

มลาย ู คนในท องถ่ินได ม ีส วนร วมในการด ําเน ินงานและได ร ับการพ ัฒนาเพ ื่อ

เสร ิมสร าง ศ ักยภาพตนเองในการจ ัดก ิจกรรมน ําไปสู การจ ุดประกายการสร างอาช ีพให ก ับตนเองและ

ครอบคร ัวท่ีย ั่งย ืนต อไป 

        ปญหาและอุปสรรค  

ปญหาของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซ่ึงตองดําเนินการใหเปนไปตามมาตรการของ

คณะกรรมการควบคุมโรคติดตอจังหวัดสตูลและมาตรการตางๆ ท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด เชน ตองมีการ

แบงกลุมของผูเขารวมกิจกรรมเปนกลุมยอย เพ่ือลดการแออัดของผูเขารวมกิจกรรมทําใหตองเพ่ิมจํานวน

วิทยากร วิทยากรพ่ีเลี้ยง เปนตน 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. โครงการพัฒนาสมรรถนะครูผูชวยสูการเปนครูมืออาชีพ 

งบประมาณดําเนินโครงการ  200,000  บาท 

วัตถุประสงค  
1. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของครูผูชวย  
2. เพ่ือใหครูผูชวยไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน นําองคความรูไปพัฒนาการจัดการเรียน 

การสอนใหมีประสิทธิภาพ   
แนวทางการดําเนินงาน/กิจกรรม 
ระยะท่ี 1   การพัฒนาผานระบบออนไลน 
ระยะท่ี 2   จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

         ผลการดําเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย ท่ีบรรจุเขารับราชการ  ตั้งแตวันท่ี 

26 สิงหาคม 2562 จนถึงปจจุบัน  จํานวน  84  คน 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูผูชวยไดเพ่ิมพูนความรู ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของครูผูชวย  

      2. ครูผูชวยไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน นําองคความรูไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพ 
         ปญหาและอุปสรรค  

การพัฒนาระยะท่ี 1  การพัฒนาดวยระบบออนไลน ซ่ึงเปนวิธีการพัฒนาแบบใหมสําหรับคณะกรรมการ

ดําเนินการ รวมท้ังผูเขารับการพัฒนา ทําใหการดําเนินการมีปญหาอยูบาง ในเรื่องของระบบการเขาพัฒนา และการซักถามและ

โตตอบกับวิทยากร ประกอบกับปญหาในเรื่องของระบบสัญญาณอินเตอรเน็ตไมเสถียร และอุปกรณคอมพิวเตอรท่ียังไมคอยมี

ประสิทธิภาพ  

  การพัฒนาระยะท่ี 2  การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระยะเวลาจํากัด เนื้อหาในหลักสูตรตามท่ี ก.ค.ศ.

กําหนดมีมาก ทําใหผูเขารับการอบรมเหนื่อยลา อาจทําใหประสิทธิภาพในการรับความรูลดนอยลง 

ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 

การพัฒนาระยะท่ี 1  การพัฒนาดวยระบบออนไลน  ตองจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณคอมพิวเตอร

ใหพรอม  เช็คระบบอินเตอรเน็ต 

การพัฒนาระยะท่ี 2  ซ่ึงเปนการอบรมเชิงปฏิบัติการเนื่องจากเนื้อหาในหลักสูตรมีมาก      

ควรเพ่ิมระยะเวลาการพัฒนา เปน 3 วัน 2 คืน เพ่ือไมใหผูเขารับการอบรมเหนื่อยลาเกินไป 
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การพัฒนาระยะท่ี ๑ การพัฒนาดวยระบบออนไลน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาระยะท่ี 2  การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
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2. โครงการเสริมสรางสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาสูนักบริหารมืออาชีพ 

งบประมาณดําเนินโครงการ  203,822  บาท 

วัตถุประสงค 
1.  เพ่ือเสริมสรางศักยภาพความเปนเลิศดานภาวะผูนําและการบริหารสถานศึกษา 
2.  เพ่ือสงเสริมใหมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการปฏิบัติงาน ทําใหการบริหาร

สถานศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดสัมฤทธิ์ผลสูงสุด 
3.  เพ่ือเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน    

แนวทางการดําเนินงาน/กิจกรรม 
กิจกรรม จัดการประชุมเสริมสรางสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาสูนักบริหารมืออาชีพ 

         ผลการดําเนินงาน 

   เชิงปริมาณ 
ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  ผูบริหาร

การศึกษา  ผูอํานวยการกลุม และบุคลากรท่ีเก่ียวของ  จํานวน 70 คน   
    เชิงคุณภาพ 

   ผู บ ริ ห า ร สถ า น ศึ กษ า  ผู บ ร ิห า ร ก า ร ศ ึก ษ า  
ผู อํานวยการกลุ ม และบุคลากรที่เกี ่ยวของที่เขารับการพัฒนามี
ศักยภาพความเปนเลิศดานภาวะผูนําและการบริหารสถานศึกษามี
โอกาสไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการปฏิบัติงาน ทําใหการ
บริหารสถานศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเกิดสัมฤทธิ์ผลสูงสุด 
และมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน  

ปญหาและอุปสรรค  
1.  ผูบริหารสถานศึกษาเขารับการพัฒนาไมครบ 

ทุกคน เนื่องจากเปนชวงระยะสิ้นปงบประมาณทําใหมีภารกิจราชการ
ซํ้าซอน 

  2.  ไมไดนําความรูและประสบการณ หลังจาก
การศึกษาดูงานสถานศึกษาตนแบบท้ัง ๔ แหง    มาแลกเปลี่ยน
เรียนรูซ่ึงกันและกัน 

ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 

1.  ควรจัดพัฒนาศักยภาพผูบริหารสถานศึกษาในชวง
ตนปงบประมาณ หรือกลางปงบประมาณ เพ่ือใหผูบริหารสถานศึกษาได
เขารับการพัฒนาครบทุกคน 

2.  ควรมีการประชุมผูบริหารสถานศึกษาอีกครั้ง 
หลังจากการศึกษาดูงานสถานศึกษาตนแบบ เพ่ือใหผูบริหารสถานศึกษา 
แตละสหวิทยาเขต ไดนําความรูและประสบการณท่ีไดจากการไปศึกษา    
ดูงาน ท้ัง 4 แหง มาแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน 
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3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําขอมูลการสอนของครูตามเกณฑ ก.ค.ศ. 

งบประมาณดําเนินโครงการ  47,000  บาท 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือสรางความรูความเขาใจแกเจาหนาท่ีบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในสังกัด 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ในการจัดทําและรายงานขอมูลอัตรากําลังครู 10 สิงหาคม 2563, 

ขอมูลการสอนของครูรายบุคคล  และแบบรายงานขอมูลการสอนจําแนกตามรายวิชาท่ีสอนตามมาตรฐาน

วิชาเอก ตามเกณฑท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ไดถูกตองเปนไปในแนวทางเดียวกัน นําไปใชในการบริหารอัตรากําลัง

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 

    2.  เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มีแผนอัตรากําลังขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ระยะ 3 ป นําไปใชในการวางแผนและบริหารอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในสังกัด    

แนวทางการดําเนินงาน/กิจกรรม 
1. กิจกรรม การจัดทําขอมูลอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. กิจกรรม การจัดทําแผนอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระยะ 3 ป 

ผลการดําเนินงาน 
1. กิจกรรมการจัดทําขอมูลอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

              เชิงปริมาณ    สถานศึกษาในสังกัด จํานวน 53 โรงเรียน รายงานขอมูลอัตรากําลังครูตามแบบ

ท่ีกําหนดไดอยางถูกตอง เปนปจจุบัน เปนไปในแนวทางเดียวกัน ประกอบดวย ขอมูลอัตรากําลังครู ภาคเรียนท่ี 1 

ปการศึกษา 2563, ขอมูลการสอนของครูรายบุคคล  และขอมูลการสอนจําแนกตามรายวิชาท่ีสอน  

ตามมาตรฐานวิชาเอก ตามเกณฑท่ี ก.ค.ศ.กําหนด   

             เชิงคุณภาพ    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 นําขอมูลไปใชในการบริหาร

อัตรากําลัง ไดอยางมีประสิทธิภาพ  เชน การจัดสรรเกลี่ยอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราวรายเดือน  เปนตน 

2. กิจกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระยะ 3 ป 

               เชิงปริมาณ     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มีขอมูลอัตรากําลังครูและ

การทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการ ปงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ของสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 53 โรงเรียน 

                  เชิงคุณภาพ    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มีแผนอัตรากําลังขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ระยะ 3 ป  นําไปใชในวางแผนและบริหารอัตรากําลังไดอยางมีประสิทธิภาพ      

         ปญหาและอุปสรรค  

1. เจาหนาท่ีบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาเปลี่ยนแปลงบอย สงผลใหจัดทําและรายงาน

ขอมูลไมถูกตองตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติ 

  2. ผูบริหารสถานศึกษาไมเขาใจหรือไมใหความสําคัญในการบริหารอัตรากําลังใหเปนไปตาม

หลักเกณฑอัตรากําลังครูท่ี ก.ค.ศ. กําหนด และครูตามมาตรฐานวิชาเอก 
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ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 

1. ชี้แจงแนวทางจัดทําและรายงานขอมูลแกเจาหนาท่ีบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาท่ีมา

หนาท่ีใหมเพ่ือใหการจัดทําและรายงานขอมูลไดถูกตองตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติ 

  2. ชี้แจงผูบริหารสถานศึกษาใหเขาใจหรือใหความสําคัญในการบริหารอัตรากําลังใหเปนไปตาม

หลักเกณฑอัตรากําลังครูและครูตามมาตรฐานวิชาเอก 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. โครงการ การพัฒนาการจัดการเรียนรูของครูผูสอนวิทยาการคํานวณโดยใชกระบวนการชุมชนแหงการ
เรียนรูทางวิชาชีพ แบบ COLA MODEL  

งบประมาณดําเนินโครงการครั้งท่ี 1 จํานวน  80,000   บาท 

วัตถุประสงค   
1. เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูของครูผูสอนวิทยาการคํานวณโดยใชกระบวนการชุมชนแหง

การเรียนรูทางวิชาชีพ แบบ COLA MODEL  
2. เพ่ือใหครูผูสอนวิทยาการคํานวณมีนวัตกรรมในการแกปญหาการเรียนรูของผูเรียน 
3. เพ่ือสงเสริมการใชกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ แบบ COLA MODEL สู

กลุมสาระ 

แนวทางการดําเนินงาน/กิจกรรม 
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรูของครูผูสอนวิทยาการคํานวณโดยใช

กระบวนการชมุชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ แบบ COLA MODEL 

2.การเปดชั้นเรียนของครูผูสอน 

         ผลการดําเนินงาน 

         เชิงปริมาณ        

ครูผูสอนวิทยาการคํานวณ จากโรงเรียนกลุมเปาหมาย  จํานวน 8 โรง ประกอบดวย 
  1. โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 
  2. โรงเรียนสทิงพระวิทยา 
  3. โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 
  4. โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา 
  5. โรงเรียนสะเดา “ขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ” 
  6. โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 
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  7. โรงเรียนสตูลวิทยา 
  8. โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค 
        เชิงคุณภาพ 

1. ครูผูเขารวมโครงการมีการพัฒนาการ

จัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทาง

วิชาชีพแบบ COLA MODEL  

  2. ครูผูเขารวมโครงการมีนวัตกรรมเพ่ือใช

แกปญหาการเรียนรูของผูเรียน 

  3. โรงเรียนมีชุมชนแหงการเรยีนรู 

         ปญหาและอุปสรรค  

1. ครูผูสอนยังไมคุนชินกับการจัดการเรียน
การสอน โดยการเปดชั้นเรียนท่ีมีบุคคลอ่ืน/บุคคลภายนอก
เขาไปรวมสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
  2 .นั ก เ รี ยน ไม คุ น ชิ น กั บก าร เ รี ย น ท่ี มี
บุคคลภายนอกเขาไปรวมสังเกตชั้นเรียน ทําใหมีความตื่นเตน 
และไมกลาแสดงออก บรรยากาศในหองเรียนไมเปนไปตาม
ธรรมชาติ (บางโรง) 

ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 

การพัฒนาครูผูสอนในการจัดการเรียนรู

ดวยกระบวนการการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC 

เปนสิ่งท่ีครูผูสอนไดมีการพัฒนาตัวเองอยางแทจริง  ไดมี

เพ่ือนในการสะทอน รวมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู และเติมเต็มซ่ึงกัน

และกัน ควรมีการสนับสนุนและดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

5. โครงการขับเคล่ือนกิจกรรมสงเสริมการอานตามรอยพระจริยวัตร “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” 

งบประมาณดําเนินโครงการ  69,000  บาท 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานตามรอยพระจริยวัตร     

“สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”   
  2. เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหมีการดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานโดยใชคูมือการจัด
กิจกรรมสงเสริมการอานตามรอยพระจริยวัตรฯ และหนังสือพระราชนิพนธอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 
  3. เพ่ือนิเทศ กํากับติดตามการขับเคลื่อนกิจกรรมสงเสริมการอานโดยใชคูมือการจัดกิจกรรม
สงเสริมการอานตามรอยพระจริยวัตรฯ และหนังสือพระราชนิพนธ “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”   
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แนวทางการดําเนินงาน/กิจกรรม 
   - จัดชื้อหนังสือพระราชนิพนธในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี  ใหโรงเรียนจํานวน 6 โรงเรียน  
       - จัดทําคูมือการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานตามรอยพระจริยวัตรฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใหโรงเรียนนําไปใชในการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน
ตามรอยพระจริยวัตรฯ  
      - นิเทศ กํากับ ติดตาม การจัดกิจกรรมสงเสริมการอานโดยใชคูมือการจัดกิจกรรมสงเสริม    
การอานตามรอยพระจริยวัตรฯ และหนังสือพระราชนิพนธท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
จัดสรรไปให 
      - จัดทํารายงานผลการนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมสงเสริมการอานรอยพระจริยวัตรฯ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

         ผลการดําเนินงาน 

เชิงปริมาณ 
  ครูผูรับผิดชอบโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานของโรงเรียนท่ีไดรับจัดสรรหนังสือพระราชนิพนธ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”จํานวน 6 โรงเรียน 
โรงเรียนละ 1 คน รวม 6 คน 
  เชิงคุณภาพ 
  ครูผูรับผิดชอบโครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน โรงเรียน
ท่ีไดรับจัดสรรหนังสือพระราชนิพนธใน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา       
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร”ี จํานวน 6 โรงเรียน 
สามารถนําคูมือการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานไปเปนแนวทางในการ
จัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานใหแกนักเรียนและนําไปสูการ     
จัดกิจกรรมในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียนและสงเสริมนิสัยรักการ
อานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

         ปญหาและอุปสรรค  

หนังสือพระราชนิพนธใน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีมัธยมศึกษา เขต 16 จัดสรรให
โรงเรียนไมเพียงพอตอการเขาใชบริการของนักเรียน 

ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 

ใหโรงเรียนใชวิธีการทํางานกลุมในกรณีท่ีหนังสือ   
พระราชนิพนธใน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไมเพียงพอ       
ตอจํานวนนักเรียน 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
1. โครงการเย่ียมบานนักเรียนตามแนวการดําเนินงานการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียนของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

งบประมาณดําเนินโครงการ  65,400  บาท 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือศึกษาวิเคราะห และสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ีเปนประโยชนเก่ียวกับตัวนักเรียน 
2 . เพ่ือใหทราบถึงสถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว สภาพแวดลอมและความเปนอยูท่ีแทจริงของนักเรียน 
3. เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีระหวางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน และครอบครัวของนักเรียน 
4. เพ่ือใหคําแนะนําและคําปรึกษา และหาแนวทางในการชวยเหลือดูแลนักเรียนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

แนวทางการดําเนินงาน/กิจกรรม 
   1. วางแผนการดําเนินงาน 

1.1 คัดเลือกกลุมเปาหมาย ในการเยี่ยมบานนักเรียนนักเรียน ท่ีอยูในโรงเรียนขนาดเล็กและอยู
ในครอบครัวท่ีมีฐานะยากจนและตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ จํานวน 25 ราย 

1.2 โรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 25 โรง คัดเลือกและสงรายชื่อนักเรียน ท่ีอยูในครอบครัวท่ีมี
ฐานะยากจนและตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ มายังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 

2. นํารองเยี่ยมบานนักเรียนและมอบวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนตอการเรียน จํานวน 11 ราย  
2.1 ศึกษาวิเคราะหขอมูลสถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว สภาพแวดลอมสังคมและชุมชุน

ของนักเรียน 
2.2 ใหคําปรึกษาและหาแนวทางในการชวยเหลือดูแลนักเรียน ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
2.3 รับฟงปญหาและความตองการในการไดรับการชวยเหลือ จากครอบครัวนักเรียน 
3. มอบวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนตอการเรียน จํานวน 14 ราย 
4. สงขอมูลนักเรียน ใหกับสํานักงานพัฒนาสังคม และความม่ันคงของมนุษยจังหวัดสงขลาและ

สตูล จํานวน 25 ราย เพ่ือใหความชวยเหลือตามความเหมาะสมตอไป 
5. สรุปผลการดําเนินงาน 

         ผลการดําเนินงาน 

เชิงปริมาณ 
  นักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ท่ีอยูในโรงเรียนขนาดเล็ก 

และอยูในครอบครัวท่ีมีฐานะยากจนและตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ จํานวน 25 ราย แบงเปน 
  1. เยี่ยมบานนักเรียนพรอมมอบวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนตอการเรียน จํานวน 11 ราย 
  2. มอบวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนตอการเรียน จํานวน 14 ราย 
  3. สงขอมูลนักเรียนใหกับสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดสงขลาและ
สตูล จํานวน 25 ราย เพ่ือใหความชวยเหลือตามความเหมาะสมตอไป 

เชิงคุณภาพ 
  1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 ครู และผูปกครอง มีสวนรวมในการหา
แนวทางในการชวยเหลือดูแลนักเรียน 
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  2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 มีขอมูลเชิงประจักษ ขอมูลเชิงลึก           
เพ่ือประกอบการพิจารณาใหความชวยเหลือ 

 

          

 

2. โครงการการจัดทําขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือการศึกษาตอ (GPA) 

งบประมาณดําเนินโครงการ  48,700  บาท 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือจัดทําและการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
2. เพ่ือใหโรงเรียนสามารถจัดทําขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและออกเอกสารหลักฐาน         

ไดอยางมีประสิทธิภาพ   

แนวทางการดําเนินงาน/กิจกรรม 
   1. กํากับ ติดตาม การจัดทําขอมูล ตรวจสอบ และสงขอมูล GPA 5 ภาคเรียน 

  2. กํากับ ติดตาม การจัดทําขอมูล ตรวจสอบ และสงขอมูล GPA สิ้นปการศึกษา 
  3. กํากับ ติดตาม การจัดทําขอมูล ตรวจสอบ และสงขอมูล นักเรียนจบไมพรอมรุน ขอมูล 
GPA และขอมูลผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน 
  4. ประชุมปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพรอมในการจัดทําขอมูลนักเรียน ปการศึกษา 2563  
จากโปรแกรม student และโปรแกรม SGS 

  ผลการดําเนินงาน 
1.  กิจกรรม กํากับ ติดตาม การจัดทําขอมูล ตรวจสอบ และสงขอมูล GPA 5 ภาคเรียน 

  เชิงปริมาณ 
โรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 16 ทุกโรงเรียน  

  เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 16 ทุกโรงเรียนจัดทําขอมูล ตรวจสอบ และสงขอมูล GPA          

5 ภาคเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ทันตามกําหนดเวลา 
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2.  กิจกรรม กํากับ ติดตาม การจัดทําขอมูล ตรวจสอบ และสงขอมูล GPA สิ้นปการศึกษา 
  เชิงปริมาณ 

โรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 16 ทุกโรงเรียน  
  เชิงคุณภาพ 

โรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 16 ทุกโรงเรียนจัดทําขอมูล ตรวจสอบ และสงขอมูล GPA สิ้นป
การศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ทันตามกําหนดเวลา 

3.  กิจกรรม กํากับ ติดตาม การจัดทําขอมูล ตรวจสอบ และสงขอมูล นักเรียนจบไมพรอมรุน 
ขอมูล GPA และขอมูลผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน 
  เชิงปริมาณ 

โรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 16 ทุกโรงเรียน  
  เชิงคุณภาพ 

โรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 16 ทุกโรงเรียนจัดทําขอมูล ตรวจสอบ และสงขอมูล นักเรียนจบ  
ไมพรอมรุน ขอมูล GPA และขอมูลผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ทันตามกําหนดเวลา 

4.  กิจกรรม ประชุมปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพรอมในการจัดทําขอมูลนักเรียน ปการศึกษา 
2563 จากโปรแกรม student และโปรแกรม SGS 
  เชิงปริมาณ 

ครูผูรับผิดชอบงานทะเบียน งานวัดผล และหัวหนางานวิชาการของโรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 16  
  เชิงคุณภาพ 

ครูผูรับผิดชอบงานทะเบียน งานวัดผล และหัวหนางานวิชาการของโรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 16     
ท่ีถูกตองในการจัดทําขอมูลนักเรียน ปการศึกษา 2563 จากโปรแกรม student และโปรแกรม SGS 
         

 

 

 

 

 

 

  ปญหาและอุปสรรค  

การเปลี่ยนแปลงเจาหนาท่ีงานทะเบียนโรงเรียนบอย ในโรงเรียนขนาดเล็ก ทําใหมีความลาชา
ในการดําเนินงานบาง แตก็ยังทันตามกําหนดเวลา 

ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 

จัดตั้งคณะกรรมการพ่ีเลี้ยงระดับสหวิทยาเขต เพ่ือใหคําปรึกษาและชวยแกปญหา ซ่ึงได
ดําเนินการเรียบรอยแลว 
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3. โครงการสงเสริมการจัดการศึกษาในระบบ ปการศึกษา 2563 (การรับนกัเรยีน ปการศกึษา 2563) 

งบประมาณดําเนินโครงการ  10,000  บาท 

วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือใหประชากรชวงวัยอายุ 12 - 14 ป ในพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียนไดเขาเรียนและจบ

การศึกษาภาคบังคับทุกคน   

  2. เพ่ือเพ่ิมโอกาสและสนับสนุนใหเด็กดอยโอกาส เด็กออกกลางคัน เด็กตกหลน ไดเขาเรียน 

โดยใหจัดการศึกษาในรูปแบบท่ีเหมาะสมตามศักยภาพของนักเรียน 

  3. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับ ไดศึกษาตอระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท้ัง

สายสามัญและสายอาชีพ 

  4. เพ่ือกํากับ ติดตามดูแลการดําเนินงานการรับนักเรียน ปการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาในสังกัด 
ใหเปนไปดวยความเรียบรอย พรอมท้ังมีการรายงานผลการรับนักเรียนอยางเปนระบบ 

  5. เพ่ือทราบปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการดําเนินงานการรับนักเรียน ปการศึกษา 2563 
  6. เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานการรับนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด ใหสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หนวยงานท่ีเก่ียวของและสาธารณชนทราบ 

แนวทางการดําเนินงาน/กิจกรรม 
    1. การสงเสริม สนับสนุน การดําเนินงานการรับนักเรียน 

     1.1 ประชาสัมพันธสรางการรับรูแกผูปกครอง นักเรียนและบุคคลท่ัวไป เก่ียวกับการรับ
นักเรียน ปการศึกษา 2563 เพ่ือเขาเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ผานชองทางท่ีหลากหลาย 
เชน สื่อ Social ตาง ๆ (Facebook , Line , website) ของหนวยงาน, ติดแผนปายไวนิล , ท่ีประชุมผูบริหาร
สถานศึกษา, สื่อวิทยุทองถ่ิน FM.88.0 MHz , สื่อโทรทัศน ณ สถานีโทรทัศน NBT SOUCH ชอง 11 กลองดิจิทัล 
รายการ “แหลงขาวชาวใต”, 

     1.2 สงเสริม สนับสนุนใหทุกโรงเรียนในสังกัด แนะแนวใหความรู สรางความตระหนักแก
นักเรียน ผูปกครองและผูท่ีสนใจเก่ียวกับประโยชนของการศึกษาตอจนจบการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
โดยการจัดประชุมนักเรียน ผูปกครอง จัดกิจกรรมเปดรั้วโรงเรียน  (open house)  ตลอดจนลงพ้ืนท่ีออกแนะ
แนวโรงเรียนในพ้ืนท่ีบริการ เพ่ือประชาสัมพันธการศึกษาตอและการรับนักเรียน  

     1.3 สงเสริม สนับสนุนใหทุกโรงเรียนในสังกัด จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในทุกระดับชั้น 
ใหเรียนจบการศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด  
       1.4 จัดหา/ จัดสรรทุนการศึกษา  ใหแกนักเรียนท่ียากจน หรือประสงคจะขอรับทุนการศึกษา 
รวมถึงจัดทําขอมูลแหลงเงินทุนตาง ๆ เพ่ือใชเปนขอมูลสําหรับนักเรียนท่ีศึกษาตอและตองการรับการสนับสนุน
เงินทุนการศึกษาในทุกระดับ  

     1.5 สงเสริม สนับสนุนใหทุกโรงเรียนมีกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาตอ และเปดโอกาสให
หนวยงานทางการศึกษาอ่ืนเขามาแนะแนวนักเรียน เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและทางเลือกใหแกนักเรียนท่ี
จบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 หรือจบการศึกษาภาคบังคับ                                
       1.6 จัดตั้งศูนยประสานงานการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและระดับสถานศึกษา     
เพ่ือใหบริการตอบขอซักถาม ปญหา ใหขอเสนอแนะ รับขอรองเรียนเก่ียวกับการรับนักเรียนแกผูสนใจและ
ประชาชนท่ัวไป จัดหาท่ีเรียนใหกับนักเรียนท่ียื่นความประสงคใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา
ในสังกัดจัดหาท่ีเรียนใหผานทาง website ของหนวยงาน เพ่ือใหนักเรียนทุกคนสามารถเขาถึงโอกาสทางการ 
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ศึกษา เปนการลดภาระคาใชจายของนักเรียนและผูปกครองในการเดินทางมาแจงความประสงค ณ สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 2. การประสานความรวมมือกับหนวยงาน ภาคสวนตาง ๆ  
       2.1 แตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของ
หนวยงานท่ีจัดการศึกษาในพ้ืนท่ี  เชน ประธานอาชีวศึกษาจังหวัด  ผูอํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัด ผูอํานวยการสํานักการศึกษาเทศบาล/กองการศึกษาเทศบาล โดยไดนําเสนอรายชื่อไปยังคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือใหความเห็นชอบและพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
     2.2 แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการเพ่ิมสัดสวนผูเรียนสายสามัญตอสายอาชีพ (50 : 50)      
โดยใหทุกโรงเรียนในสังกัดทราบและดําเนินการ โดยเปดกวางในการรับการแนะแนวจากสถาบันอาชีวศึกษาท้ัง
ภาครัฐและเอกชน  

    2.3 เชิญประธานอาชวีศึกษาจังหวัดสงขลา รวมออกรายการ“แหลงขาวชาวใต”ณ สถานโีทรทัศน 
NBT SOUCH ชอง 11 กลองดิจิทัล เพ่ือประชาสัมพันธสรางการรับรูดานการรับนักเรยีน ปการศึกษา 2563 รวมกัน 

    2.4 ใหความรวมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัด ในการลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยมโรงเรียนชวง
การรับนักเรียน ตามมาตรการปองกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพยสินหรือประโยชนตอบแทนเพ่ือโอกาสใน
การเขาเรียนในสถานศึกษา 
  3. การลงพ้ืนท่ี ตรวจเย่ียมสถานศึกษาเพ่ือกํากับ ติดตามการดําเนินงานการรับนักเรียน 
    3.1 ลงพ้ืนท่ีเย่ียมสถานศึกษาในชวงสอบคัดเลือกนักเรียนเพ่ือเขาเรียนตอช้ัน ม.1 และ ม.4 
   วันเสารท่ี 7 มีนาคม 2563 สอบคัดเลือกนักเรียนช้ัน ม.1 (หองเรียนพิเศษ) 
  - โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย   - โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 2 
  - โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค   - โรงเรียนสตูลวิทยา 
   วันอาทิตยท่ี 8 มีนาคม 2563 สอบคัดเลือกนักเรียนช้ัน ม.4 (หองเรียนพิเศษ) 
  - โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวดัสงขลา  - โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวดัสงขลา 
  - โรงเรียนหาดใหญรฐัประชาสรรค 
   วันเสารท่ี 6 มิถุนายน 2563 สอบคัดเลือกนักเรียนช้ัน ม.1 (หองเรียนท่ัวไป) 
  - โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวดัสงขลา  - โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวดัสงขลา 
  - โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ   - โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 
  - โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา 
  - โรงเรียนสตูลวิทยา    - โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค 
   วันอาทิตยท่ี 7 มิถุนายน 2563 สอบคัดเลือกนักเรียนช้ัน ม.4 (หองเรียนท่ัวไป) 

- โรงเรียนนาทวีวิทยาคม    - โรงเรียนหาดใหญรฐัประชาสรรค 
 - โรงเรียนสะเดา “ขรรคชยักัมพลานนทอนุสรณ” - โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 2 
 - โรงเรียนกําแพงวิทยา    - โรงเรียนละงูพิทยาคม 
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3.2 ลงพ้ืนท่ีเย่ียมสถานศึกษาเพ่ือสุมตรวจสอบการรับนักเรียน ตามมาตรการปองกันการ
ทุจริตในการเรียกรับทรัพยสินหรือประโยชนตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเขาเรียนในสถานศึกษา 

  รวมกับสํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ลงพ้ืนท่ีสุมตรวจสอบ 
การรับนักเรียนตามมาตรการปองกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพยสินหรือประโยชนตอบแทนเพ่ือโอกาสใน 
การเขาเรียนในสถานศึกษา 

  จังหวัดสงขลา  
  - วันพุธท่ี 27 พฤษภาคม 2563   โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 
       โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 
  - วันอังคารท่ี 2 มิถุนายน 2563   โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา 
       โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 
  จังหวัดสตูล 
  - วันศุกรท่ี 12 มิถุนายน 2563 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค 
       โรงเรียนสตูลวิทยา 
 

         ผลการดําเนินงาน 

          โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มีแผน-ผลการรับนักเรียน                

ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปการศึกษา 2563 ดังนี้ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

 

 

จังหวัด 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

หองเรียนพิเศษ หองปกติ รวม 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

หอง/

นักเรียน 

หอง/

นักเรียน 

หอง/ 

นักเรียน 

หอง/ 

นักเรียน 

หอง/ 

นักเรียน 

หอง/ 

นักเรียน 

สงขลา 42/1,371 42/1,257 221/9,150 200/7,404 263/10,521 242/8,661 

สตูล 11/311 11/306 45/1,800 44/1,638 56/2,111 55/1,944 

รวม 53/1,682 53/1,563 266/10,950 244/9,042 319/12,632 297/10,605 
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ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

 

 

จังหวัด 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

หองเรียนพิเศษ หองปกติ รวม 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

หอง/

นักเรียน 

หอง/

นักเรียน 

หอง/ 

นักเรียน 

หอง/ 

นักเรียน 

หอง/ 

นักเรียน 

หอง/ 

นักเรียน 

สงขลา 24/776 23/683 166/6,940 153/5,585 190/7,716 176/6,268 

สตูล 11/270 11/262 38/1,520 38/1,359 49/1,790 49/1,621 

รวม 35/1,046 34/945 204/8,460 191/6,944 239/9,506 225/7,889 

        เชิงคุณภาพ 

  1. นักเรียน ผูปกครองและประชาชนผูสนใจ เขาใจ รับทราบ นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับ
การรับนักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  2. การรับนักเรียนเปนไปดวยความโปรงใส ยุติธรรมและเสมอภาค ไมมีขอรองเรียน 
  3. นักเรียนท่ีจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ปการศึกษา 2562 จากทุกโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 เขาเรียนตอระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท้ังสายสามัญและ
สายอาชีพ  รอยละ 99.79  
     - นักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  จํานวน  9,316  คน 
     - ศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4   จํานวน  7,891  คน 
     - ศึกษาตอสถาบันอาชีวศึกษา  จํานวน    778  คน 
     - ศึกษาตอสถาบันอ่ืน ๆ   จํานวน    628  คน 
         รวมศึกษาตอท้ังสิ้น   จํานวน  9,297  คน 
  4. นักเรียนท่ีดอยโอกาส ไดรับโอกาสทางการศึกษา โดยมีเงินหรือแหลงเงินทุนสนับสนุน        
ในการศึกษาตอ 
         ปญหาและอุปสรรค  

  จากการลงพ้ืนท่ีเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด พบปญหาในการดําเนินงานซ่ึงเกิดจากสถานการณ 
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สงผลตอการดําเนินงานการรับนักเรียนของโรงเรียน
และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดังนี้ 

1. ดานนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงทุกป ทําใหโรงเรียน        
ในสังกัด หรือผูปกครอง คุนชินกับการแกปญหาแบบเดิม ๆ  (สัดสวนการรับนักเรียนในเขต-นอกเขต ,การสอบโดยใชคะแนน 
O-NET ,การรับนักเรียนเง่ือนไขพิเศษ,การรับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ, จํานวนนักเรียนตอหอง) 
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  2. ดานการสื่อสารและการประชาสัมพันธ  การปรับเปลี่ยนปฏิทินการรับนักเรียน ทําให 
นักเรียนและผูปกครองสับสน 

  3. ดานเทคโนโลยีการใชระบบออนไลนในการดําเนินงาน การรับสมัครนกัเรียน การแจง 
ความประสงคใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจัดหาท่ีเรียนให การรายงานผลการรับนักเรียน คูมือการใชงาน
ระบบการรายงานผลการรบันักเรียนไมเปนปจจุบัน 

  4. ดานการบริหารจัดการ (งบประมาณ  บุคลากร  อาคารสถานท่ี) ยุงยาก และสิ้นเปลือง 
งบประมาณ  

  5. ดานเศรษฐกิจและสังคม การเลิกจางงาน ทําใหผูปกครองยายถ่ินท่ีอยูกลับภูมิลําเนา  
สงผลตอการรับนักเรียนเกินกวาแผนการรับในบางโรงเรียน 

ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 

1. การปรับเปลี่ยนนโยบายและแนวปฏิบัติในการดําเนินงานการรับนักเรียนในแตละป ควร
สอบถามผูเก่ียวของ เชน ผูรับผิดชอบงานการรับนักเรียนในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ,สถานศึกษาในสังกัด, ผูแทน
จากหนวยงานทางการศึกษาท่ีเก่ียวของ, ผูแทนจากคณะกรรมการตาง ๆ ท่ีมีอํานาจในการพิจารณาใหความเห็นชอบ      
ในสวนท่ีเก่ียวของ  เพ่ือสะทอนปญหาและหารูปแบบการรับนักเรียนท่ีชัดเจน และเพ่ือมิตองปรับเปลี่ยนนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการรับนักเรียนในทุก ๆ ป 
  2. ควรใหอํานาจในการปรับเปลี่ยนหรือใหความเห็นชอบดานการรับนักเรียน สิ้นสุดท่ี
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ซ่ึงจะดําเนินการไดงายและไมยุงยาก ทันเวลากับสถานการณ 
  3. ปรับปรุงคูมือและโปรแกรมระบบรายงานผลการรบันักเรียน ใหมีเสถียรภาพและเปนปจจุบนั 
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4. โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 16 

งบประมาณดําเนินโครงการ  492,100  บาท 

วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมโรงเรียนดําเนินกิจกรรมการพัฒนาและสงเสริมการศึกษา  
(1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม) 
  2. เพ่ือนิเทศติดตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลในดานโครงสรางพ้ืนฐาน            
การสงเสริมการศึกษา การสรางเครือขายและการมีสวนรวม 
  3. เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมโรงเรียนดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร 
กับสิ่งแวดลอม 
  4. เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลดําเนินกิจกรรมคุณธรรมและ 
ความโปรงใสในการดําเนินงานในสถานศึกษา 
  5. เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานศูนยประสานงานและสรางความเขมแข็งใหศูนยประสานงาน
ระดับมัธยมศึกษาแตละภูมิภาคของโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 
  6. เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนและภาวะผูนําใหผูบริหาร เสริมสรางศักยภาพใหกับครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในโครงการ “โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล” 

แนวทางการดําเนินงาน/กิจกรรม 
    1. การดําเนินงานการพัฒนาและสงเสริมการศึกษา (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม) 

2. การดําเนินงานนิเทศ กํากับและติดตามการศึกษาและการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต             
ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 

3. การประเมนิคุณธรรมและความโปรงใสในการดาํเนนิงาน ( ITA Online)โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 
4. การดําเนินงานศูนยประสานงานระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาแตละภูมิภาคของ

โรงเรียนคุณภาพประจําตําบลและสรางความเขมแข็งใหศูนยประสานงานระดับมัธยมศึกษาแตละภูมิภาคของ
โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 

5. การดําเนินกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักเรียนและภาวะผูนําใหผูบริหาร เสริมสราง
ศักยภาพใหกับครูและบุคลากรทางการศึกษาในโครงการ “โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล” 

         ผลการดําเนินงาน 

1. โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลจํานวน 23 โรงเรียนของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ไดรับการสนับสนุนงบประมาณและสงเสริมการบริหารจัดการการพัฒนา
และสงเสริมการศึกษา การสรางเครือขายและการมีสวนรวม ดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม 
  2. โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลจํานวน 23 โรงเรียน ไดรวมแลกเปลี่ยน

เรียนรู Symposiumรวมกัน วันท่ี 4 ต.ค. 2563 เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ  
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  จากการนิเทศ ติดตามฯ โรงเรียนในโครงการตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของโรงเรียนคุณภาพ

ประจําตําบล สรุปผลดังตาราง ดังนี้ 

มาตรฐาน รายการประเมิน X SD ระดับคุณภาพ 

1 ดานปจจัย 7.78 0.41 มากท่ีสุด 

    1.1 ดานบุคลากร – ผูบริหาร 4.95 0.22 มากท่ีสุด 

          ดานบุคลากร -  คร ู 4.8 0.41 มากท่ีสุด 

          ดานบุคลากร - บุคลากรสนับสนุน/ภาคีเครือขาย 4.75 0.44 มากท่ีสุด 

    1.2 ดานงบประมาณ 4.9 0.31 มากท่ีสุด 

    1.3 ดานวัสดุอุปกรณ อาคารสถานท่ี 4.75 0.44 มากท่ีสุด 

    1.4 ดานการบริหารจัดการ 4.55 0.6 มากท่ีสุด 

2 ดานกระบวนการ 4.65 0.52 มากท่ีสุด 

    2.1 กระบวนการบริหาร 4.9 0.31 มากท่ีสุด 

    2.2 กระบวนการเรียนการสอน 4.6 0.5 มากท่ีสุด 

    2.3 กระบวนการนิเทศและติดตามประเมินผล 4.45 0.76 มาก 

3 ดานความรู+ทักษะ 4.56 0.61 มากท่ีสุด 

    ๓.๑ ความรู 4.45 0.76 มาก 

    ๓.๒ ดานทักษะ    

       ๓.๒.๑ ทักษะทางวิชาการ (ดานวิชาการอ่ืนๆ 

เพ่ิมเติม) 

4.26 0.87 มาก 

       3.2.2 ทักษะชีวิต/ทักษะท่ีถายโอนได 4.68 0.48 มากท่ีสุด 

       3.2.3 ทักษะอาชีพ/ทักษะการทํางาน 4.47 0.7 มาก 

    3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค 4.95 0.23 มากท่ีสุด 

4 ๔. มาตรฐานดานผลลัพธ 4.53 0.59 มากท่ีสุด 

    ๔.๑ คนดี 4.89 0.32 มากท่ีสุด 

    ๔.๒ คนเกง  0.94 มาก 
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มาตรฐาน รายการประเมิน X SD ระดับคุณภาพ 

    ๔.๓ มีความสุข 4.84 0.37 มากท่ีสุด 

    ๔.๔ มีงานทํา 4.26 0.73 มาก 

 รวมเฉล่ีย 4.64 0.52 มากท่ีสุด 

  ผลการดําเนินการนิเทศการจัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ปงบประมาณ 
๒๕๖๓ ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด รายการท่ีมีผลการดําเนินงานสูงสุด คือ มาตรฐานท่ี 1 ดานปจจัย ในดาน
บุคลากร-ผูบริหาร อยูในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.95 ) และมาตรฐาน ฐานท่ี 3 ดานความรูทักษะ คือ คุณลักษณะ
อันพึงประสงค ( x = 4.95 ) รองลงมา มีผลการดําเนินงานอยูในระดับ มากท่ีสุด คือ มาตรฐานท่ี 1 ดานปจจัย 
คือ งบประมาณและดานกระบวนการ คือ กระบวนการบริหาร ( x = 4.9 ) ในสวนของผลการดําเนินการ        
นอยท่ีสุด คือ มาตรฐานท่ี 4 ดานผลลัพธ คือ คนเกง อยูในระดับมาก  ( x = 4.11 ) 

         ปญหาและอุปสรรค  
1. ประสบปญหาสถานการณการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 ทําใหเลื่อนการเปดเรียน   

เต็มระบบลาชา จึงดําเนินกิจกรรมไมทันกับหวงเวลาท่ีกําหนด 
  2. การจัดสรรงบประมาณลาชาและมีขอจํากัดดานเวลาการดําเนินงานกระชั้นชิดสงผลให
โรงเรียนดําเนินกิจกรรมไมทันตามเวลาของปงบประมาณ 

ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 
จัดสรรงบประมาณกอนการเปดภาคเรียน 1  เพ่ือใหโรงเรียนไดประชุมและวางแผนดําเนินกิจกรรม 
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ยุทธศาสตรท่ี 5  จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
โครงการการสรางจิตสํานึกท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมของสถานศึกษา  

งบประมาณดําเนินโครงการ  15,000  บาท 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือสรางการรับรูและสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรม    

ท่ีเก่ียวของกับคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมภายในสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๖  
  2. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหมีสถานศึกษาตนแบบ   
ท่ีเปนแบบอยางในดานการจัดการศึกษาดานสิ่งแวดลอมท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม  

แนวทางการดําเนินงาน/กิจกรรม 
    กิจกรรม ถอดบทเรียนการสรางจิตสํานึกท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมของสถานศึกษา 

         ผลการดําเนินงาน 

        เชิงปริมาณ                

   1) ครูผูรับผิดชอบกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมของแตละ

โรงเรียนเขารวมกิจกรรมเขารวมถอดบทเรียนการสรางจิตสํานึกท่ีเปน

มิตรกับสิ่งแวดลอมของสถานศึกษารอยละ 73.58 

   2) นักเรียนแกนนําของแตละโรงเรียนเขารวมถอดบทเรียนการสรางจิตสํานึกท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมของสถานศึกษารอยละ 73.58  

       เชิงคุณภาพ 

   ครูและนักเรียนจํานวนท่ีเขารวมไดแลกเปลี่ยนและรวมถอดบทเรียนกิจกรรม ไดแนวทาง      

การปฏิบัติท่ีสามารถนําสูการวางแผนและการออกแบบกิจกรรมท่ีจะดําเนินการในภาคเรียนท่ี 2 ประจําป

การศึกษา 2563 ไดอยางเปนรูปธรรม สามารถนําสูการปฏิบัติไดจริง  

         ปญหาและอุปสรรค  
ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม มีความลาชาเนื่องจากสถานการณแพรระบาดของเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 ทําใหการวางแผนและการดําเนินการจัดกิจรรมจริงไมเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว  
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ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวม 

1. โครงการสงเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับ 

การประเมินคุณภาพภายนอก    

งบประมาณดําเนินโครงการ  132,442  บาท 

วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสงเสริมและพัฒนาโรงเรียนใหสามารถนํากฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. 2561 สูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม ในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท้ังระบบ  โดยมุงเนนการประกันคุณภาพ
ระดับหองเรียนเปนฐาน 

2. เพ่ือพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
3. เพ่ือใหสถานศึกษานําผลการประเมินคุณภาพภายในไปจัดทํารายงานประจําปของสถานศึกษา 
4. เพ่ือเตรียมความพรอมใหกับสถานศึกษาในการรับประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 

แนวทางการดําเนินงาน/กิจกรรม 
    1. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบทบทวน ประเมินผลการดําเนินงานพัฒนาระบบการการประกัน 
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

2. คัดเลือกหองเรียนประกันคุณภาพ 
3. ประชุมปฏิบัติการจัดทําเครื่องมือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

         ผลการดําเนินงาน 

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จํานวน 53 โรง มีการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไดสอดคลองกับขอกฎหมาย/แนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ อิงกฎกระทรวง 
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ในระดับดีข้ึนไป ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีคุณภาพ
สามารถเผยแพรสูสาธารณชนได และโรงเรียนสามารถนําเครื่องมือไปประยุกตใชไดเปนอยางดี สามารถประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความนาเชื่อถือ มีเอกสารหลักฐานท่ี
สามารถตรวจสอบไดเชิงประจักษ 
         ปญหาและอุปสรรค  

1. ผูบริหารและครูผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลง    
หลายโรงทําใหความรู ความเขาใจและการดําเนินงานขาดความตอเนื่อง ประกอบกับการไมตระหนักและให
ความสําคัญในการขับเคลื่อนโรงเรียนโดยใหระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  สงผลใหระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไมเขมแข็งเทาท่ีควร 
   2. การมุงเนนงานนโยบายมากกวางานปกติ  สงผลกระทบใหงานปกติถูกแทรกแซง/ใหความสําคัญ   

นอยกวา/ลดลง  การขับเคลื่อนงานอยางเปนระบบจึงขาดความตอเนื่อง 

ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 
1.  ในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนดานกระบวนการคิด  ครูควรสอดแทรกขอคําถามและให 

นักเรียนแสดงความคิดเห็นท่ีมีเหตุผลมากข้ึน  โดยกําหนดเวลาชวงระยะหนึ่งเพ่ือใหนักเรียนคิดคําตอบ รวมท้ัง
ใหนักเรียนตั้งคําถาม-หาคําตอบและสรุปผลดวยตนเอง  
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  2.  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพอยางแทจริง  ควรนําเขาสู

หลักสูตรการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษา  เพ่ือใหมีความตระหนักและเขาใจเชิงลึกใน

ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 

2. โครงการประชุมคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและคัดเลือกครูเพ่ือรับ
รางวัลครูตนแบบการจัดการเรียนรูบูรณาการทักษะชีวิต ประจําป 2563 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

งบประมาณดําเนินโครงการ  65,400  บาท 

วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือพัฒนาและสงเสริมดานระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา   
2. เพ่ือสงเสริมใหโรงเรียน ครูท่ีปรึกษา 

บุคลากรในโรงเรียน และครูท่ีรับผิดชอบงานระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน มีสวนรวมในการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

3. เพ่ือเปนขวัญกําลังใจและยกยองเชิดชู
เกียรติแกโรงเรียนในการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

แนวทางการดําเนินงาน/กิจกรรม 
    ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษา
เพ่ือรับรางวัลระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และคัดเลือกครูเพ่ือ
รับรางวัลครูตนแบบการจัดการเรียนรูบูรณาการทักษะชีวิต 
ประจําป 2563 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
         ผลการดําเนินงาน 

เชิงปริมาณ 
  1. โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จํานวน  53 โรงเรียน แบงตาม
ขนาดโรงเรียน เล็ก กลาง ใหญ 
  - โรงเรียนสงเอกสารการสมัครเขารับการคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนประจําป 2563 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จํานวน 5 โรง 

2. ครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
  - ครูสงเอกสารการสมัครเขารับการคัดเลือกครูเพ่ือรับรางวัลครูตนแบบการจัดการเรียนรูบูรณาการ
ทักษะชีวิต ประจําป 2563 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จํานวน 1 ราย  

เชิงคุณภาพ 
1. ครู และบุคลากรในสถานศึกษา มีความตระหนักในงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และ

สามารถนําความรูจากงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนไปดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

2. โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีเขมแข็ง และ
พัฒนาอยางตอเนื่องยั่งยืน 

3. ครูมีการจัดการเรียนรูและจัดกิจกรรมท่ีบูรณาการทักษะชีวิต 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 70 

 
 



3. การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

งบประมาณดําเนินโครงการ  8,930  บาท 

วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
      2. เพ่ือจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment) ของสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   

แนวทางการดําเนินงาน/กิจกรรม 
    ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563          

ผลการดําเนินงาน 

         เชิงปริมาณ               
        สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 และสถานศึกษาในสังกัด สพม.16 จํานวน 
53 โรงเรียน บริหารจัดการศึกษา และพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพตามเกณฑ
มาตรฐาน ผูรับบริการมีความพึงพอใจ 
        เชิงคุณภาพ 
        1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 สามารถบริหารจัดการศึกษา และพัฒนา

ยกระดับคุณภาพการศึกษาอยูในระดับท่ีนาพอใจ 

        2. มีการขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติอยางเปนระบบและเกิดผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม 

         ปญหาและอุปสรรค  
        - การกําหนดผูรับผิดชอบและเจาภาพหลัก ในบางตัวชี้วัด มีความยุงยาก 

ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 
        - การสรางความตระหนักใหบุคลากรมีความรับผิดชอบในภารกิจท่ีตนเองรับผิดชอบและมีสวน

รวมในการขับเคลื่อนตามภารกิจขององคกร 
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4. โครงการสงเสริมและสนับสนุนประสิทธิภาพสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 

งบประมาณดําเนินโครงการ  25,000  บาท 

วัตถุประสงค 
เพ่ือมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 16 และโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 

แนวทางการดําเนินงาน/กิจกรรม 
ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

ผลการดําเนินงาน 

เชิงปริมาณ                
1) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ

นิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ก.ต.ป.น.) จํานวน 9 คน  
2) ผูรวมประชุม จํานวน 13 คน  

เชิงคุณภาพ 
คณะกรรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ

นิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

รวมแลกเปลี่ยนแนวคิด วิธีการในการดําเนินการสูการมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 16 และโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 อยางเปนรูปธรรม     

มีหลักการและเหตุผลชัดเจน 

         ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 
ควรมีการนําขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นจากคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล   

และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (ก.ต.ป.น.) สูการวางแผนโครงการ /กิจกรรม              

ในปงบประมาณ 2564  

5. โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 

งบประมาณดําเนินโครงการ  70,000  บาท 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหคณะกรรมการสถานศึกษาทราบ

ถึงบทบาทและหนาท่ีในการกํากับและสงเสริมสนับสนุน
กิจการของสถานศึกษา 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 72 

 
 



2. เพ่ือสรางความเขมแข็งใหสถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขามามี
บทบาทหนาท่ีในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคลองกับ
ความตองการของชุมชน  

3. เพ่ือสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางสถานศึกษาและ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานอันจะนําไปสูความรวมมือในการปฏิบัติงาน  

แนวทางการดําเนินงาน/กิจกรรม 
   ประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 

         ผลการดําเนินงาน 

เชิงปริมาณ 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขารวมการประชุม 

จํานวน 159 คน 

เชิงคุณภาพ 
คณะกรรมการสถานศึกษาทราบถึงบทบาทและหนาท่ีใน

การกํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาสรางความเขมแข็งใหสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชน 

6. โครงการพัฒนาระบบบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดสตูล โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

งบประมาณดําเนินโครงการ  12,400  บาท 

    วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสรางการรับรูเก่ียวกับบทบาทหนาท่ี และการ
ดําเนินงาน ในดานการการพัฒนาระบบบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนในจังหวัดสตูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2. เพ่ือใหนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหาร

จัดการ ใหเกิดประโยชนคุมคาสูงสุด 

   แนวทางการดําเนินงาน/กิจกรรม 
ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบบริหาร

สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดจังหวัดสตูลโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผลการดําเนินงาน 

เชิงปริมาณ               
- ผูบรหิารโรงเรียนในจังหวัดสตูล 12 โรง โรงละ 1 คน จํานวน 12 คน 
- ครูโรงเรยีนในจังหวัดสตูล 12 โรง โรงละ 2 คน จํานวน 24 คน 

           - ผูบริหาร เจาหนาท่ี และวิทยากร จํานวน 4 คน 
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เชิงคุณภาพ 
- มีการรับรูเก่ียวกับบทบาทหนาท่ี และการดําเนินงาน ในดานการการพัฒนาระบบบริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนในจังหวัดสตูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ ใหเกิดประโยชนคุมคาสูงสุด 

 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ และการพัฒนาเครือขายวิทยุส่ือสาร 

งบประมาณดําเนินโครงการ  35,200  บาท 

วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใหมีความรูและทักษะในการใชวิทยุสื่อสาร 

2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการติดตอสื่อสาร
และการรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา 

3. เพ่ือสรางเครือขายการติดตอสื่อสารท้ัง
ภายในและภายนอก   

4. เพ่ือสื่อสาร  ประชาสัมพันธ  และเผยแพรขอมูล
สารสนเทศทางการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ในสื่อตาง ๆ ใหสถานศึกษา 
หนวยงานตาง ๆ และผูท่ีสนใจไดรับทราบ 

แนวทางการดําเนินงาน/กิจกรรม 
    ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ และการพัฒนาเครือขายวิทยุสื่อสาร   

         ผลการดําเนินงาน 

         เชิงปริมาณ           
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  ไดดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ

พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ และการพัฒนาเครือขายวิทยุสื่อสาร  โดยมีบุคลากรท่ีรับผิดชอบวิทยุสื่อสาร
โรงเรียนละ 1 คน  บุคลากรท่ีรับผิดชอบการจัดทําขาวสารประชาสัมพันธของโรงเรียนละ  1  คน  และผูบริหาร  
เจาหนาท่ี  วิทยากร รวมผูเขารวมโครงการท้ังสิ้น 54 คน 
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เชิงคุณภาพ 
      1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรูและ
ทักษะในการใชวิทยุสื่อสารการติดตอสื่อสารและการ
รักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
      2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  
และสถานศึกษา  มีเครือขายการติดตอสื่อสารท้ังภายใน
และภายนอกเพ่ิมข้ึน   

         3. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  
และสถานศึกษา  ติดตอสื่อสาร  ประชาสัมพันธ  และเผยแพรขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ในสื่อตาง ๆ ใหสถานศึกษา หนวยงานตาง ๆ และผู ท่ีสนใจไดรับทราบ 
หลากหลายชองทาง 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
8. โครงการ ประชุมผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 

งบประมาณดําเนินโครงการ  43,700  บาท 

วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือใหผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดรับทราบนโยบายของรัฐ กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. 
และ สพม. 16  
      2. เพ่ือสงเสริมสนับสนุนสถานศึกษาใหสามารถดําเนินงานตามนโยบายของรัฐ 
กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. และ สพม. 16 

แนวทางการดําเนินงาน/กิจกรรม 
    ประชุมผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 

         ผลการดําเนินงาน 

เชิงปริมาณ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ไดดําเนินการจัดประชุม
ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด เพ่ือรับทราบนโยบายของรัฐ กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 รวมท้ังสิ้น 53 โรงเรียน 
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เชิงคุณภาพ  ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 

ไดรับทราบขอกฎหมาย นโยบายของรัฐ และสามารถนําไปปฏิบัติใหเปนไปในทิศทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการ

กําหนดไดตามอยางมีประสิทธิภาพ 

 

          
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

9. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผูปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชี และพัสดุดวยระบบออนไลน 

งบประมาณดําเนินโครงการ  130,000  บาท 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ ระเบียบ 

แนวปฏิบัติ มติคณะรัฐมนตรี ในการปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชี 
และพัสดุ  ระบบควบคุมภายใน ใหสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   
  2. เพ่ือใหบุคลากรผูปฏิบัติงานดานการเงิน การ
บัญชี และการพัสดุ  ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณ  และ
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  

แนวทางการดําเนินงาน/กิจกรรม 
   จัดการอบรมใหความรูแกผูบริหารสถานศึกษา 

รองผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรผูปฏิบัติหนาท่ี งานการเงิน 
บัญชี และพัสดุ ของโรงเรียนในสังกัดผานระบบออนไลน 
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ผลการดําเนินงาน 

เชิงปริมาณ   
ผูบริหารสถานศึกษา รองผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรผูปฏิบัติหนาท่ี งานการเงิน บัญชี 

และพัสดุ ของโรงเรียนในสังกัด สพม.16 เขารับการอบรมรวมท้ังสิ้น 214 คน    
เชิงคุณภาพ 
ผูบริหารสถานศึกษา รองผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรผูปฏิบัติหนาท่ี งานการเงิน บัญชี 

และพัสดุ ท่ีเขารับการอบรม มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ ระเบียบ แนวปฏิบัติ มติคณะรัฐมนตรี ในการ
ปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชี และพัสดุ  ระบบควบคุมภายใน สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

         ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 
1. ควรมีการแลกเปลี่ยนประสบการณท่ีพบในการทํางานมากๆ 

  2. ควรจัดอบรมทบทวนใหกับเจาหนาท่ีโรงเรียนเปนระยะๆตามการเปลี่ยนแปลง 
  3. อยากใหมีการจัดทําโครงการลักษณะนี้อยางนอยปละ 1 ครั้ง และเพ่ิมเวลาในการอบรม    
ใหความรูเพ่ือใหมีความเขาใจยิ่งข้ึน 
 

 

 

 

 

 
10. โครงการ คาราวานเสริมสรางกําลังใจ เตรียมความพรอมการเปดเรียนภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563  
     (SPM 16 Visit For Encouragement) 

งบประมาณดําเนินโครงการ  36,000  บาท 

วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือสงเสริม สนับสนุน และรวมแกไขปญหารวมกับโรงเรียนใหมีความพรอมท่ีจะดําเนินการ 
จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563  

2. เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจแกผูบริหาร  ครู  บุคลากร และนักเรียน 

แนวทางการดําเนินงาน/กิจกรรม 
    การนิเทศ ติดตาม และชวยเหลือ  เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจแกผูบริหาร  ครู  บุคลากร  
และนักเรียน 
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ผลการดําเนินงาน 

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  จํานวน  53  โรงเรียน มีความ
พรอมในการเปดภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563 และผูบริหาร  ครู  บุคลากร นักเรียน  มีขวัญและกําลังใจท่ีดี 
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สวนท่ี 4 
สรุปปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

 
จากผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 สำน ักงานเขตพ้ืนท ี่การศ ึกษา

มัธยมศ ึกษา เขต 16 ได วิเคราะหและพิจารณาในภาพรวมแลว พบวาประเด็นปญหาและอุปสรรคท่ีสงผลตอการ
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม และควรมีการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน สรุปไดดังนี้ 

ปญหาและอุปสรรค  

1. สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สงผลใหการจัดทํา
โครงการท่ีมีกิจกรรมของการรวมกลุมของนักเรียนหรือบุคลากรหลายๆคน ไมสามารถดําเนินการไดหรือ
ดําเนินการไดแตเกิดความลาชาเนื่องจากตองมีการปรับรูปแบบในการจัดกิจกรรม รวมท้ังกิจกรรมการนิเทศก็ไม
เปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด เนื่องจากจะตองเวนระยะหางและเพ่ือใหเปนไปตามมาตรการปองกันการแพร
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  

2. การสรางการรับรูเก่ียวกับกิจกรรม และแนวปฏิบัติของโครงการโรงเรียนคุณธรรม สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแกผูท่ีเก่ียวของท้ังในระดับผูบริหารและผูปฏิบัติยังไมสอดคลองเทาท่ีควร 

3. การรับรูเก่ียวกับกิจกรรม และแนวปฏิบัติของโครงการโรงเรียนสุจริต ระหวางผูบริหารกับ

ครูผูรับผิดชอบโครงการ ไมตรงกัน 

4. งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรบางโครงการมีความลาชา และระยะเวลาในการดําเนินการ

กระชั้นชิดทําใหตองดําเนินการแบบเรงรีบ 

5. ความไมชัดเจนของขอบขายเนื้อหาสาระในการเรียนรูเพศวิถีศึกษา และขาดบุคลากร ครูใน

สาขาวิชาเพศวิถีศึกษา 

  6. ประเด็นการนิเทศจํานวนมาก ทําใหไมสามารถนิเทศไดครอบคลุมทุกเรื่อง และสถานศึกษา

บางสวนยังขาดความรูความเขาใจกระบวนการนิเทศภายใน 

7. การพัฒนาการศึกษาหลักสูตรอิสลามศึกษาระดับข้ันพ้ืนฐาน ผูบริหารบางสวนขาดความรู

ความเขาใจหลักสูตรอิสลามศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหาร และครูผูสอน / 

วิทยากร อิสลามศึกษา ไมไดรับการพัฒนาการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูตาม แนวทางการจัดการเรียนรูแบบ 

Active Learning 

8. การพัฒนาดวยระบบออนไลน ซ่ึงเปนวิธีการพัฒนาแบบใหมสําหรับคณะกรรมการ

ดําเนินการ รวมท้ังผูเขารับการพัฒนา ทําใหการดําเนินการมีปญหาอยูบาง ในเรื่องของระบบการเขาพัฒนา และ

การซักถามและโตตอบกับวิทยากร ประกอบกับปญหาในเรื่องของระบบสัญญาณอินเตอรเน็ตไมเสถียร และ

อุปกรณคอมพิวเตอรท่ียังไมคอยมีประสิทธิภาพ  

  9.  การจัดทําโครงการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาบางโครงการ ผูบริหารเขารับการพัฒนาไม
ครบ ทุกคน เนื่องจากเปนชวงระยะสิ้นปงบประมาณทําใหมีภารกิจราชการซํ้าซอน 

10. เจาหนาท่ีบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาเปลี่ยนแปลงบอย สงผลใหจัดทําและรายงาน

ขอมูลไมถูกตองตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติ 

  11. ครูผูสอนยังไมคุนชินกับการจัดการเรียนการสอน โดยการเปดชั้นเรียนท่ีมีบุคคลอ่ืน/

บุคคลภายนอกเขาไปรวมสงัเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
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  12.นักเรียนไมคุนชินกับการเรียนท่ีมีบุคคลภายนอกเขาไปรวมสังเกตชั้นเรียน ทําใหมีความ
ตื่นเตน และไมกลาแสดงออก บรรยากาศในหองเรียนไมเปนไปตามธรรมชาติ (บางโรง) 

13. การเปลี่ยนแปลงเจาหนาท่ีงานทะเบียนโรงเรียนบอย ในโรงเรียนขนาดเล็ก ทําใหมีความ
ลาชาในการดําเนินงาน   

14. ผูบริหารและครูผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลง    
หลายโรงทําใหความรู ความเขาใจและการดําเนินงานขาดความตอเนื่อง ประกอบกับการไมตระหนักและให
ความสําคัญในการขับเคลื่อนโรงเรียนโดยใหระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  สงผลใหระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไมเขมแข็งเทาท่ีควร 
   15. การมุงเนนงานนโยบายมากกวางานปกติ  สงผลกระทบใหงานปกติถูกแทรกแซง/ให

ความสําคัญ   นอยกวา/ลดลง  การขับเคลื่อนงานอยางเปนระบบจึงขาดความตอเนื่อง 

ขอเสนอแนะและแนวทางแกไข 

1. อยากใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จัดสรรงบประมาณใหโรงเรียน 

เพ่ือดําเนินโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาอยางตอเนื่องทุกป  

2. ควรมีการทบทวนกิจกรรม และแนวปฏิบัติของโครงการโรงเรียนคุณธรรม สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหกับผูบริหารและผูรับผิดชอบ และกระตุนโรงเรียนท่ียังไมเริ่มกิจกรรมตาม
โครงการโรงเรียนคุณธรรมอยางเปนระบบ โดยกําหนดปฏิทิน และแนวปฏิบัติ รวมกันระหวางสถานศึกษาและ
หนวยงาน รวมท้ังศึกษานิเทศกเจาของโครงการฯ ใหมีการจัดกลุมโรงเรียน (โรงเรียนท่ีดําเนินการไดเปนรูปธรรม 
/ โรงเรียนเพ่ิงเริ่มกิจกรรม / โรงเรียนท่ีตองชวยเหลืออยางใกลชิด) 

3. ทบทวนกิจกรรม และแนวปฏิบัติของโครงการโรงเรียนสุจริต ใหกับผูบริหารและผูรับผิดชอบ 

มีการกําหนดปฏิทิน และแนวปฏิบัติ รวมกัน รวมท้ังศึกษานิเทศกเจาของโครงการฯ ใหมีการจัดกลุมโรงเรียน 

(โรงเรียนท่ีดําเนินการไดเปนรูปธรรม / โรงเรียนเพ่ิงเริ่มกิจกรรม / โรงเรียนท่ีตองชวยเหลืออยางใกลชิด) 

          4. การนิเทศเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ควรมีการวางแผนรวมกันในการนิเทศ เพ่ือใหเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน มีการนิเทศภายในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง และสรางสื่อ เครื่องมือในการนิเทศ รวมท้ังสงเสริมการใช

นวัตกรรม  เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  พัฒนาศักยภาพครูใหมีประสิทธิภาพไปปรับใชไดอยางเหมาะสม และ

รายงานการนิเทศอยางเปนระบบ 

5. สรางความรูความเขาใจการเปดสอนหลักสูตรอิสลามศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ

ลงพ้ืนท่ี นิเทศ กํากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน / วิทยากร อิสลามศึกษา 

6. การพัฒนาสมรรถนะครูผูชวยสูการเปนครูมืออาชีพ ซ่ึงเปนการอบรมเชิงปฏิบัติการเนื่องจาก

เนื้อหาในหลักสูตรมีมาก ควรเพ่ิมระยะเวลาการพัฒนา เปน 3 วัน 2 คืน เพ่ือไมใหผูเขารับการอบรมเหนื่อยลา

เกินไป    

7.  การพัฒนาศักยภาพผูบริหารสถานศึกษา ควรจัดใหมีการพัฒนาในชวงตนปงบประมาณ หรือ
กลางปงบประมาณ เพ่ือใหผูบริหารสถานศึกษาไดเขารับการพัฒนาครบทุกคน และกรณีท่ีมีการการศึกษาดูงาน
สถานศึกษาตนแบบ ควรมีการประชุมผูบริหารสถานศึกษาเพ่ือใหผูบริหารสถานศึกษา แตละสหวิทยาเขต ไดนําความรู
และประสบการณท่ีไดจากการไปศึกษาดูงาน มาแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน 
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8. การจัดทําขอมูลการสอนของครูตามเกณฑ ก.ค.ศ. ควรชี้แจงแนวทางจัดทําและรายงาน

ขอมูลแกเจาหนาท่ีบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาท่ีมาหนาท่ีใหมเพ่ือใหการจัดทําและรายงานขอมูลไดถูกตอง

ตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติ และมีการชี้แจงผูบริหารสถานศึกษาใหเขาใจหรือใหความสําคัญในการบริหาร

อัตรากําลังใหเปนไปตามหลักเกณฑอัตรากําลังครูและครูตามมาตรฐานวชิาเอก          

9. การพัฒนาครูผูสอนในการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการการชุมชนแหงการเรียนรูทาง

วิชาชีพ PLC เปนสิ่งท่ีครูผูสอนไดมีการพัฒนาตัวเองอยางแทจริง ไดมีเพ่ือนในการสะทอน รวมแสดงความ

คิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู และเติมเต็มซ่ึงกันและกัน ควรมีการสนับสนุนและดําเนินงานอยางตอเนื่อง  

10. การปรับเปลี่ยนนโยบายและแนวปฏิบัติในการดําเนินงานการรับนักเรียนในแตละป ควร
สอบถามผูเก่ียวของ เชน ผูรับผิดชอบงานการรับนักเรียนในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ,สถานศึกษาในสังกัด, ผูแทน
จากหนวยงานทางการศึกษาท่ีเก่ียวของ, ผูแทนจากคณะกรรมการตาง ๆ ท่ีมีอํานาจในการพิจารณาใหความเห็นชอบ      
ในสวนท่ีเก่ียวของ  เพ่ือสะทอนปญหาและหารูปแบบการรับนักเรียนท่ีชัดเจน และเพ่ือมิตองปรับเปลี่ยนนโยบายและ
แนวปฏิบัตใินการรับนักเรียนในทุก ๆ ป 
  11. ควรใหอํานาจในการปรับเปลี่ยนหรือใหความเห็นชอบดานการรับนักเรียน สิ้นสุดท่ี
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ซ่ึงจะดําเนินการไดงายและไมยุงยาก ทันเวลากับสถานการณ 
  12. ปรับปรุงคูมือและโปรแกรมระบบรายงานผลการรับนักเรยีน ใหมีเสถียรภาพและเปนปจจบุัน 

13. การพัฒนาคุณภาพของผูเรียนดานกระบวนการคิด  ครูควรสอดแทรกขอคําถามและให 
นักเรียนแสดงความคิดเห็นท่ีมีเหตุผลมากข้ึน  โดยกําหนดเวลาชวงระยะหนึ่งเพ่ือใหนักเรียนคิดคําตอบ รวมท้ัง
ใหนักเรียนตั้งคําถาม-หาคําตอบและสรุปผลดวยตนเอง  
  14. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพอยางแทจริง  ควรนําเขาสู

หลักสูตรการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษา  เพ่ือใหมีความตระหนักและเขาใจเชิงลึกใน

ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 

15. การสรางความตระหนักใหบุคลากรมีความรับผิดชอบในภารกิจท่ีตนเองรับผิดชอบและมี

สวนรวมในการขับเคลื่อนตามภารกิจขององคกร 

         16. ควรมีการนําขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นจากคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล   
และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (ก.ต.ป.น.) สูการวางแผนโครงการ /กิจกรรม              
ในปงบประมาณ 2564           

17. การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผูปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชี และพัสดุ ควรมี
การแลกเปลี่ยนประสบการณท่ีพบในการทํางานมากๆ และมีการจัดอบรมทบทวนใหกับเจาหนาท่ีโรงเรียนเปน
ระยะๆตามการเปลี่ยนแปลง โดยอยางนอยปละ 1 ครั้ง  
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คณะผูจัดทาํ 

ทีป่รกึษา 

1. นายศังกร  รักชูชื่น   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 

2. นางนฤนันท เพชรสุวรรณ  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 

3. นายวชิระ ขวัญเพชร   รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 

4. นางอุไร พรหมปาน   รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 

ผูจัดทาํ 

1. นางอุไร พรหมปาน  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 
2. นางณกัญญา  แกวประเสริฐ ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 

3. นางจรรญาบุตร  ออนจนัแกว นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

4. น.ส.ปุณญภาภัทร เกษตรสุนทร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

5. นางรวยริน จันทรนวล  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

6. นายวินัย  อิสโร  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 

ปก รูปเลม พมิพ 

1. นางณกัญญา  แกวประเสริฐ   ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 

2. นายวินัย  อิสโร    นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 

 

 



สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 16
174 หมูที่ 4 ถนนสงขลา -นาทว ี ตาํบลเขารปูชาง 

อําเภอเมอืง  จังหวดัสงขลา  90000
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