
  

การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวมและกิจกรรมท่ีแสดงถึงการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย 
ไดมีสวนรวมในการดําเนินงานตามภารกิจตางๆ  

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล กําหนดมาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวน

รวมในการบริหารและจัดการศึกษา เพ่ือเปดโอกาสและสงเสริมใหมีการรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ

และปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตั้งแตรวมวางแผนการดําเนินงาน  

รวมดําเนินงาน รวมดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู และรวมติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ดังนี ้

1. รวมวางแผนการดําเนินงาน 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม
ในการวางแผนการดําเนินงานของสํานกังานในหลายภาระงาน เชน  

ใหมีสวนรวมในการวางแผนและบริหารอัตรากําลัง 

    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
อัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราวท่ีจางจาก 
เงินงบประมาณรายจายในสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือวางแผน, บริหารอัตรากําลัง และ
จัดสรรเกลี่ยอัตรากําลังในสังกัด  โดยแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดซ่ึงเปนผูท่ีมี
สวนไดสวนเสียเปนคณะกรรมการ เพ่ือเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวมในการวางแผน,  บริหารอัตรากําลัง 
และจัดสรรเกลี่ยอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราว
ท่ีจางจากเงินงบประมาณรายจายในสถานศึกษา  สําหรับกรรมการท่ีแตงตั้งจากผูอํานวยการสถานศึกษา 
ท่ีเปนตัวแทนของสถานศึกษาไดพิจารณาแตงตั้งหลากหลาย ครอบคลุมตามแตละขนาดของสถานศึกษา
และสหวิทยาเขต   โดยมีองคประกอบในการแตงตั้งคณะกรรมการและบทบาทหนาท่ีตามท่ีกําหนด   
จํานวน 2 คณะ  ดังนี้  

    1) การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากําลังในสถานศึกษา 
        ตามคําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 16  ท่ี 258/2562  ลงวันท่ี 
20 ธันวาคม 2562  เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากําลังในสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 16    

  องคประกอบ  คณะกรรมการบริหารอัตรากําลังในสถานศึกษา ประกอบดวย 
 

  1. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา    ประธานกรรมการ 
  2. รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา     รองประธานกรรมการ 
                       ท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบกลุมบริหารงานบุคคล  
  3. ผูอํานวยการสถานศึกษา ขนาดใหญพิเศษ      จํานวน 1 คน  กรรมการ 
   4. ผูอํานวยการสถานศึกษา ขนาดใหญ   จํานวน 1 คน  กรรมการ 
  5. ผูอํานวยการสถานศึกษา ขนาดกลาง      จํานวน 1 คน  กรรมการ 
  6. ผูอํานวยการสถานศึกษา ขนาดเล็ก      จํานวน 1 คน  กรรมการ 
  7. ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน     กรรมการ 

 
 



  

  8. ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  กรรมการ 
  9. ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล   กรรมการและเลขานุการ 
  10. นักทรัพยากรบุคคล หรือเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย ผูชวยเลขานุการ 

  บทบาทหนาท่ี   คณะกรรมการบริหารอัตรากําลังในสถานศึกษา ดังตอไปนี้ 
 

  1. กําหนดมาตรการในการเกลี่ยอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจาก
สถานศึกษาท่ีมีอัตรากําลังเกินเกณฑไปยังสถานศึกษาท่ีมีอัตรากําลังต่ํากวาเกณฑท่ี ก.ค.ศ. กําหนด  
ใหสอดคลองกับนโยบาย สภาพบริบทของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
  2. กําหนดแนวทางการบริหารอัตรากําลังในสถานศึกษาท่ีมีความขาดแคลน ใหเปนไป
ตามมาตรฐานวิชาเอก 
  3. พิจารณาจัดสรรอัตราขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสอดคลองกับแผน
อัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และเปนไปตาม
เง่ือนไขของหนวยงานท่ีเก่ียวของกําหนด 
  4. กําหนดรูปแบบ (Model) และแนวทางการใชทรัพยากรบุคคลรวมกันในสถานศึกษา
ขนาดเล็ก และสถานศึกษาท่ีขาดแคลนอัตรากําลังใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  5. กําหนดแนวทางเสริมสรางแรงจูงใจเพ่ือใหการเกลี่ยอัตรากําลังเปนไปตามแนวทาง
และมาตรการท่ีกําหนด และสรางขวัญกําลังใจใหกับผูไดรับผลกระทบจากแนวทางและมาตรการดังกลาว 
  6. พิจารณาเสนอการเกลี่ยอัตรากําลังในสถานศึกษาตามแนวทางและมาตรการ 
ท่ีกําหนดใหเปนไปดวยความเรียบรอย เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด 
  7. พิจารณาเสนอแนวทางแกไขปญหาท่ีอาจะเกิดข้ึนจากการดําเนินการตามแนวทาง
และมาตรการท่ีกําหนด  

   2) การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากําลัง พนักงานราชการและลูกจางช่ัวคราว 
ท่ีจางจากเงินงบประมาณรายจายในสถานศึกษา 
        ตามคําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  ท่ี 300/2563  ลง
วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2563  เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากําลังพนักงานราชการและลูกจาง
ชั่วคราวท่ีจางจากเงินงบประมาณรายจายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 16 

  องคประกอบ  คณะกรรมการบริหารอัตรากําลังพนักงานราชการและลูกจางชั่วคราว 
ท่ีจางจากเงินงบประมาณรายจายในสถานศึกษา  ประกอบดวย 
 

  1. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา    ประธานกรรมการ 
  2. รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา     รองประธานกรรมการ 
                       ท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบกลุมบริหารงานบุคคล  
  3. ผูอํานวยการสถานศึกษา ขนาดใหญพิเศษ      จํานวน 1 คน  กรรมการ 
   4. ผูอํานวยการสถานศึกษา ขนาดใหญ   จํานวน 1 คน  กรรมการ 
  5. ผูอํานวยการสถานศึกษา ขนาดกลาง      จํานวน 1 คน  กรรมการ 
  6. ผูอํานวยการสถานศึกษา ขนาดเล็ก      จํานวน 1 คน  กรรมการ 
  7. ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน     กรรมการ 
  8. ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล   กรรมการและเลขานุการ 
  9. นักทรัพยากรบุคคล หรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ  ผูชวยเลขานุการ 

 
 



  

  บทบาทหนาท่ี   คณะกรรมการบริหารอัตรากําลังพนักงานราชการและลูกจางชั่วคราว 
ท่ีจางจากเงินงบประมาณรายจายในสถานศึกษา มีหนาท่ีในการจัดสรรและเกลี่ยอัตรากําลังพนักงานราชการ 
และลูกจางชั่วคราวท่ีจางจากเงินงบประมาณรายจายในสถานศึกษา ใหเปนไปตามแนวทางการบริหารอัตรากําลัง 
ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด ตามหลักธรรมาภิบาล และเกิดประโยชนสูงสุด 
ตอทางราชการ 
 

ผลการดําเนินงานการมีสวนรวมในการวางแผนและบริหารอัตรากําลัง 

  การจัดสรรและเกลี่ยอัตรากําลังไดดําเนินการบริหารอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ปงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ซ่ึงโรงเรียนสวนใหญมีอัตรากําลังเกินเกณฑอยูในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยมี
อัตรากําลังต่ํากวาเกณฑอยูในโรงเรียนขนาดใหญและใหญพิเศษ จึงไดดําเนินการจัดสรรคืนอัตราใหโรงเรียน
ท่ีมีอัตรากําลังต่ํากวาเกณฑและมีความขาดแคลนวิชาเอก และเกลี่ยอัตรากําลังโรงเรียนท่ีอัตรากําลัง 
เกินเกณฑไปใหโรงเรียนท่ีมีอัตรากําลังต่ํากวาเกณฑและมีความขาดแคลนวิชาเอก เพ่ือใหทุกโรงเรียนใน
สังกัดมีอัตรากําลังท่ีเหมาะสม มีความขาดอัตรากําลังในสัดสวนรอยละท่ีใกลเคียงกันและมีความขาดแคลน
วิชาเอกลดลง ซ่ึงไดดําเนินการบริหารอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ปงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยการจัดสรรเกลี่ย
อัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, พนักงานราชการ  และลูกจางชั่วคราวรายเดือน 
ในกรณีตาง ๆ ดังนี้ 
 

 

ท่ี 
 

 

รายละเอียดการดําเนินการ 
 

ผลการพิจารณา 
 

 
1. 
 
 

 
 
 
 

2. 
 

 
 

 
จัดสรรและเกลี่ยอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ท่ีมีอัตรากําลังเกินเกณฑ ก.ค.ศ. กําหนด ไปกําหนดใหมในสถานศึกษา 
ท่ีมีอัตรากําลังต่ํากวาเกณฑท่ี ก.ค.ศ.กําหนด  ไปใหสถานศึกษาท่ีมี 
ความขาดแคลน และจําเปนไดตามปริมาณและวิชาเอก จํานวน 2 ครั้ง   
    1.1 อัตราวางจากผลการเกษียณอายุราชการ ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

    1.2 อัตราวางระหวางป  
 

จัดสรรเกลี่ยตําแหนงวางพนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราวรายเดือน 
(ตําแหนงครูผูสอน) งบ สพฐ. ไปใหสถานศึกษาท่ีมีความขาดแคลน และ
จําเปนไดตามปริมาณและวิชาเอก   จํานวน 4 ครั้ง 
   2.1 ตําแหนงพนักงานราชการ (ครูผูสอน)  
   2.2 ตําแหนงลูกจางชั่วคราวรายเดือน (ครูผูสอน)  
 

 
 
 
 
 

161 อัตรา 
4  อัตรา 

 
 
 

5 อัตรา 
8 อัตรา 

  

 
 



  

 
 
 
  

 
 

รับจาก รวมใช

ตางเขต ตําแหนง ผบ. ทุนพัฒนา รวมไดรับ

(คร)ู ทั้งสิ้น ทองถิ่น ในเขต รับจากเขตอื่น จัดสรรทั้งสิ้น

1  โรงเรียนในจังหวัดสงขลา 6 135 141 6 135 8 149 6 42 86 8 142

2  โรงเรียนในจังหวัดสตูล 1 7 8 1 7 4 12 1 5 9 4 19

รวมทั้งสิ้น 7 142 149 7 142 12 161 7 47 95 12 161

สรุปผลการจัดสรรอัตราขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ .ศ.2563

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 16 (จังหวัดสงขลา สตูล)

ที่ สํานักงานเขตพื้นที่

ผบ. ครู

ตําแหนงของเขต

ยาย/บรรจุแตงตั้ง
ผบ. ครู รวม

จํานวนเกษียณ ป 63
การจัดสรร /เกลี่ยอัตรากําลังไดรับจัดสรรคืน

ครูผูสอน



  

2. รวมดําเนินงาน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม
ในการดําเนินงาน เชน 
 2.1 รวมพิจารณาคําขอจัดตั้งงบประมาณ  
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ไดเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามี

สวนรวมในการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม ยกตัวอยางการพิจารณาคําขอจัดตั้งงบประมาณปงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๕ อยางตอเนื่อง โดยมีการแตงตั้งประธานสหวิทยาเขตสองทะเล ประธานสหวิทยาเขตนคร

หาดใหญ ประธานสหวิทยาเขตทักษิณสงขลา ประธานสหวิทยาเขตอันดามัน เปนคณะกรรมการพิจารณา

คําขอจัดตั้งงบประมาณของโรงเรียนในสังกัด ตัวอยางดังนี้ 

      ๑. คําสั่ง ท่ี ๒๗๖/๒๕๖๓ สั่ง ณ วันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการ

พิจารณางบประมาณคําขอจัดตั้งงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ประชุมเม่ือวันท่ี  ๑๘  

พฤศจิกายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมวิบูลรัก  

      ๒. คําสั่ง ท่ี ๓๐๓/๒๕๖๓  สั่ง ณ วันท่ี  ๒  ธันวาคม  ๒๕๖๓  เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาคําขอจัดตั้งงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบลงทุน คาครุภัณฑ ท่ีดิน และสิ่งกอสราง 
(โรงเรียนในโครงการโรงเรยีนคุณภาพประจําตําบล)  ประชุมเม่ือวันท่ี  ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  ณ  หอง
ประชุมวิบูลรัก 

 
  

 
 



  

   
 



  

 2.2 รวมเปนกรรมการรับนักเรียน 
 ดวยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล เปนเขตพ้ืนท่ีการศึกษาซ่ึงมีโรงเรียนยอด
นิยมท่ีผูปกครองมีความตองการใหบุตรหลายไดเขาเรียนเปนจํานวนมาก ดังนั้นเพ่ือความโปรงใสในการ
ดําเนินงานรับนักเรียน สํานักงานจึงไดแตงตั้งผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน ดังนี้ 
  1. แตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีการจัดประชุมเพ่ือ
พิจารณาและดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตามบทบาทหนาท่ี ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับ
นักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2564 

2. มีการจัดประชาสัมพันธ เพ่ือสรางการรับรูเก่ียวกับการรับนักเรียนดวยชองทางท่ีหลากหลาย  
เชน สื่อโทรทัศนผานรายการ “แหลงขาวชาวใต”, Facebook และเว็บไซตหนวยงาน ระดับโรงเรียนมีการ
จัดกิจกรรมเปดบานวิชาการ (Open House) 

3. มี Line ประสานงานเรื่อง การรับนกัเรียน ระหวางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน กับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 /สํานักเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
16 และสถานศึกษา เพ่ือเปนชองทางในการปรึกษาหารือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางการดําเนินงานการ
รับนักเรียน ปการศึกษา 2564 

4. ใชระบบรายงานการรับนักเรียน ปการศึกษา 2564 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน เพ่ือติดตามความเคลื่อนไหวเก่ียวการรับนักเรียน ปการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัด 

5. มีการจัดต้ังศูนยประสานงานการรับนักเรียนและคณะกรรมการประจําศูนยประสานงานการรับ
นักเรียน ปการศึกษา 2564 ท้ังระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือทําหนาท่ี ใหบริการ 
ประสานงาน ประชาสัมพันธ ตอบขอซักถาม ทําความเขาใจแกนักเรียน ผูปกครอง ประชาชนเก่ียวกับ
นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ป
การศึกษา 2564 อํานวยความสะดวก รับแจงความประสงคของนักเรียนท่ียังไมมีท่ีเรียน แนะนําใหไดเขา
เรียนตามความเหมาะสม 
  6. มีการลงพ้ืนท่ีเพ่ือเยี่ยมสถานศึกษาในชวงการรับนักเรียน ปการศึกษา 2564 เพ่ือรับทราบการ
ดําเนินงานและปญหาอุปสรรค ในการรับนักเรียนของสถานศึกษา 
 
  

 
 



  

 

 

 
 



  

3. รวมดําเนินการแลกเปล่ียนเรียนรู 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ไดกําหนดการศึกษาสภาพปจจุบันและความ

เหมาะสมในการบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือใหทราบถึงแนวทางและขอจํากัดการดําเนินงานในสภาพปจจุบันของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา ตลอดจนการนําขอมูลสารสนเทศมาใชในการกําหนดนโยบาย 
แนวทางการดําเนินงานท่ีสอดคลองเหมาะสม ลดความซํ้าซอน ลดภาระการรายงานของผูท่ีเก่ียวของ และ
สะทอนผลไดตามสภาพจริงของพ้ืนท่ีมากยิ่งข้ึน  โดยกําหนดกลุมเปาหมายในการสะทอนแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินงานการบริหารและการจัดการศึกษาตามประเด็นท่ีกําหนด ซ่ึง
จัดเปนรูปแบบการสนทนากลุม 2 กลุม คือ  

กลุมท่ี 1  กลุมผูแทนของบุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 
ประกอบดวย 
   1. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   2. รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   3. ผูอํานวยกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
   4. ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ 
   5. ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 
   6. ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 
   7. ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 
   8. ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

9. ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน 
 กลุมท่ี 2  กลุมผูแทนของสถานศึกษาท่ีไดพิจารณาคัดเลือกอยางหลากหลาย ครอบคลุม
ตามแตละขนาดของสถานศึกษาและสหวิทยาเขต จํานวน 10 คน ประกอบดวย 
   1. ผูแทนจากผูอํานวยการสถานศึกษาขนาดเล็ก  จํานวน 3 คน 
   2. ผูแทนจากผูอํานวยการสถานศึกษาขนาดกลาง  จํานวน 3 คน 

3. ผูแทนจากผูอํานวยการสถานศึกษาขนาดใหญ  จํานวน 2 คน 
4. ผูแทนจากผูอํานวยการสถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ จํานวน 2 คน 

 

 ผลการดําเนินงานการมีสวนรวมในกิจกรรมการศึกษาสภาพปจจุบันและความเหมาะสมในการ

บริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูลและสถานศึกษา

ในสังกัด 

 จากการจัดกิจกรรมการศึกษาสภาพปจจุบันและความเหมาะสมในการบริหารและการจัดการศึกษา
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยรูปแบบ 
การสนทนากลุมจากผูท่ีมีสวนไดสวนเสียจํานวน 2 กลุม ท้ังในสวนของกลุมท่ี 1 ผูแทนบุคลากรของสํานัก 
งานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล และกลุมท่ี 2 ผูแทนของผูบริหารสถานศึกษาท่ีไดรับการ
คัดเลือก ในการเขารวมการสนทนากลุม เพ่ือรวมสะทอนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับ
การดําเนินงานการบริหารและการจัดการศึกษาตามประเด็นตางๆท่ีกําหนด ทําใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ไดทราบถึงแนวทางและขอจํากัดการดําเนินงานในสภาพปจจุบัน 

 
 



  

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด ตลอดจนมีขอมูลท่ีสามารถนํามาใชประกอบการ
บริหารและการจัดการศึกษาใหมีความสอดคลองเหมาะสมกับสภาพจริงและบริบทของแตละพ้ืนท่ีมากยิ่งข้ึน 

 

 

 

  

 
 



  

4. รวมติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
 4.1 รวมนิเทศ กํากับติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล เปดโอกาสคณะกรรมการ กตปน.และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดเขามามีสวนรวมในการนิเทศ กํากับ ติดตามผลการดําเนินงาพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด โดยรวมกับคณะศึกษานิเทศก เขารวมนิเทศ กํากับ ติดตามการ
จัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของสถานศึกษาในสังกัด ในประเด็น 1. การตรวจสอบหลักสูตร
สถานศึกษา 2. การดําเนินงานนิเทศภายในของสถานศึกษา 3. การขับเคลื่อนการดําเนินงานของครู CS 
4. สังเกตการสอนจาํนวน 1 หองเรียน (ครูเครือขายครู CS/ครูท่ัวไป)  5. การดําเนินงานตาม 6 วาระการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.16  

 
 



  

 
 

 
 



  

 4.2 การประชุมคณะกรรมการ กตปน.เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 
 เม่ือวันศุกร ท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสงขลา สตูล จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของ

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 1/2563 รายละเอียดตามวาระการประชุมท่ีแนบ 

 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


