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  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 เป็นหน่วยงานทางการศึกษามีภารกิจ           
ในการส่งเสริมสนับสนุน กำกับ ติดตามการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาให้เด็กไทยได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง        
มีคุณภาพ พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาและได้จัดทำนโยบายและกลยุทธ์               
ในการบริหารจัดการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และได้ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว     
และเมื่อสิ้นปีงบประมาณจึงต้องจัดทำรายงานการจัดการศึกษา  เพ่ือให้ทราบผลสำเร็จ จุดเด่น จุดด้อย           
และแนวทางในปีงบประมาณต่อไปตลอดจนเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัด       
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพร้อมทั้งข้อมูลที่เป็นอุปสรรค ปัญหาที่จะนำไปสู่การปรับปรุง     
พัฒนาต่อไป   

 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 จึงจัดทำขึ้น เพ่ือสรุปผล                      
การดำเนินงานในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาเพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในปีถัดไป 
ขอบคุณคณะทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ ความร่วมมือเป็นอย่างดีทำให้เอกสารฉบับนี้สมบูรณ์บรรลุ
วัตถุประสงค์และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจ  

 
      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
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1.5 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563      6 
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ส่วนที่ 2 ทิศทางการบริหารจัดการศึกษา        14 
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 2.3 เป้าประสงค์            15  
 2.4 กลยุทธ์           16 
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          นางชมพูทิพย์ ธรรมโสภณ 
      ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศกึษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
            นางสาวชูจิตร  ชูทรงเดช 
              ผอ.กลุ่มอำนวยการ 

 
 
 
 
 
 
 
     
                    นายวัชรา  สามาลย ์

ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที ่ผอ.การกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
      นางนวลรัตน์  จันทร์เพ็ชร์   
       ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
        นายสุชาติ คำบุญฐิตสิกุล 
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสนิทรัพย์ 
          
 

 
 
 
 
 
 
 
 

นายเสนอ  ประพันธ์ 
                ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 

      
 
 
 
 
        
       
 
        นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี 
ปฏิบัติหน้าท่ีผอ.กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา   
 

 
 
 
 
 
           
              
          
             นางปฤษณา อรรถเวทิน 
      ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มกฎหมายและคด ี
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                นางสาวลัดดาวัลย์   ไชยยา 
      ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 
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คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผลและเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33    ประธานกรรมการ  
2. นายยรรยง  วงค์คำจันทร์  ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของรัฐ  กรรมการ  
3. นายแสน    แหวนวงศ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ  
4. นายธีระทัศน์  อัครฉัตรรัตน์  ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ  
6. นายสมชัย   นามสว่าง   ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ  
7. นางอุดมพร  สิงห์ชัย    ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ  
8. นายบัญญัติ  สมชอบ  ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ  
9. ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   กรรมการและเลขานุการ 
  

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผลและเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
 1. ส ่ ง เสร ิมสน ับสน ุนให ้ม ี การนำมาตรฐานการศ ึกษาข ั ้ นพ ื ้ นฐานมากำหนดเป ็นแนวทาง                                   
การติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการบริหารและการดำเนินการของหน่วยงาน  และสถานศึกษา         
ในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2. กำหนดแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการบริหารและการดำเนินการของหน่วยงานและสถานศึกษา
ในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 3. พิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดยมุ ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการดำเนินการตามแผนที่กำหนด 
 5. รับทราบผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการดำเนินการตามแผนและ
ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 6. ส่งเสริมให้มีการประสานการดำเนินการกับคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563  
 

         ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษ เขต 33 ได้รับการจัดการจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย จำนวน  498,687,381 บาท ซึ่งงบประมาณส่วนใหญ่เป็นงบเงินอุดหนุน ร้อยละ  72.55           
ของงบประมาณท่ีได้รับรายละเอียดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 จำแนกตามงบรายจ่ายดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ งบประมาณประจำปี 2563 (ข้อมูล   ณ  วันที่  30  กันยายน  2563) 
ประเภทงบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป งบประมาณคงเหลือ 

1 งบดำเนินงาน          43,564,449.30           42,751,642.61               812,806.69  
2 งบลงทุน          89,931,435.70           46,494,160.00           43,437,275.70  
3 งบอุดหนุน         361,795,456.00          259,318,505.00             2,476,951.00  
4 งบรายจ่ายอื่น            3,396,040.00             3,369,644.11                 26,395.89  

รวมทั้งสิ้น         498,687,381.00          351,933,951.72           46,753,429.28  
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ภารกิจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33  
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่จัดตั้งขึ ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ 17 
สิงหาคม 2553 เรื ่องการกำหนดเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ              
(ฉบับที่ 3) และพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที่ 2) เพ่ือบริหารจัดการศึกษา 
กำกับดูแล สนับสนุนและส่งเสริม การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 85 โรงเรียน
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ ให้เป็นไปตามนโยบายได้มาตรฐานการศึกษาท่ัวถึง มีคุณภาพและเป็นธรรม 

 

 โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 รับผิดชอบการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานครอบคลุมทั้ง
จังหวัดสุรินทร์ จำนวน   17  อำเภอ รวมพ้ืนที่ จังหวัดสุรินทร์  ดังนี้ 
 

  1.  อำเภอเมืองสุรินทร์   11. อำเภอกาบเชิง 
  2.  อำเภอปราสาท  12.  อำเภอบัวเชด 
  3.  อำเภอสังขะ   13.  อำเภอลำดวน 
  4.  อำเภอศรีขรภูมิ  14.  อำเภอศรีณรงค์ 
  5.  อำเภอรัตนบุรี  15.  อำเภอพนมดงรัก 
  6.  อำเภอท่าตูม   16.  อำเภอเขวาสินรินทร์ 
  7.  อำเภอสำโรงทาบ  17.  อำเภอโนนนารายณ์ 
  8.  อำเภอชุมพลบุรี 
  9.  อำเภอจอมพระ 
  10. อำเภอสนม 
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อํานาจหน้าที่ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
 

  1.จัดทํานโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย 
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถิ่น  

  2.วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา
และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบรวมทั้งกํากับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว  

 3.ประสานส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 4.กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 5.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 6.ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆรวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดและการ

พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 7.จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 8.ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น    

รวมทั้งบุคคลองค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนาสถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษารูปแบบ
ที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

 9.ดําเนินการและประสานส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 10.ประสาน ส่งเสริม การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทํางานด้านการศึกษา  
 11.ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ เอกชนและองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในฐานะสํานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 12.ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด

โดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
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0 5 10 15 20 25 30 35 40

จ ำนวน

ข้อมูลจ านวนบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
(10 มิถุนายน 2563)

ลกูจำ้งชัว่ครำว พนักงำนรำชกำร 38 ค (2) ศกึษำนเิทศก์ รอง ผอ.สพม.33 ผอ.สพม.33

  ข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลจำนวนบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (10 มิถุนายน 2563) 
 

 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สายงาน จำนวน 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 1 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 4 
ศึกษานิเทศก์ 12 
บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) 37 
พนักงานราชการ 7 
ลูกจ้างชั่วคราว 10 

รวมทั้งสิ้น 59 
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0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

ผอ.โรงเรียน

รอง ผอ.โรงเรียน

ข้าราชการครู

38 ค(2)

พนักงานราชการ

ลูกจ้างประจ า

ลูกจ้างชั่วคราว

รวมทั้งสิ้น

จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์                                     
(10 มิถุนายน 2563)

ตารางที่ 2 จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
     เขต 33 (10 มิถุนายน 2563) 
 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตำแหน่ง จำนวน 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 82 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 30 
ข้าราชการครู 2,934 
บุคลากรทางการศึกษา 38 ค(2) 3 
พนักงานราชการ 220 
ลูกจ้างประจำ 79 
ลูกจ้างชั่วคราว 188 

รวมทั้งสิ้น 3,536 
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        ตารางท่ี 3 ข้อมูลจำนวนนักเรียน จำแนกรายช้ัน เพศและห้องเรียน ปีการศึกษา 2563                    

  (ข้อมูล ณ วันที ่10 มิถุนายน 2563)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน/ห้องเรียน 

ชาย หญิง รวม ห้องเรียน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 4,826 5,024 9,850 324 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 4,818 5,001 9819 321 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 4,521 5,072 9,436 312 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 14,165 15,097 29,262 957 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 3,023 5,002 8,025 285 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 2,531 4,387 6,918 269 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 2,537 4,419 6,956 273 
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 8,091 13,808 21,899 827 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 156 45 182 6 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 118 50 141 6 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 72 45 128 5 
รวมประกาศนียบัตรวิชาชีพ  346 140 486 17 

รวมทั้งสิ้น 22,602 29,045 51,647 1,801 

0 20,000 40,000 60,000

มัธยมศึกษาปีที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 2

มัธยมศึกษาปีที่ 3

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4

มัธยมศึกษาปีที่ 5

มัธยมศึกษาปีที่ 6

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3

รวมประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

รวมท้ังสิ้น

ข้อมูลจ านวนนักเรียน จ าแนกรายชั้น เพศและห้องเรียน ปีการศึกษา 2563 
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563) 

จ านวนนักเรียน/ห้องเรียน ห้องเรียน

จ านวนนักเรียน/ห้องเรียน รวม

จ านวนนักเรียน/ห้องเรียน หญิง

จ านวนนักเรียน/ห้องเรียน ชาย
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การบริหารการจัดการสถานศึกษาในสังกัด 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33  รับผิดชอบในการจัดบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
ภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุน กำกับ ติดตามการจัดการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาให้เด็กไทยได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อให้การปฏิรูป
ระบบบริหารและจัดการศึกษาบรรลุผลตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542                  
และแก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที ่ 3) พ.ศ. 2553                     
โดยมีโรงเรียนจำแนกตามเครือข่ายการบริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขต จำนวน  85  แห่ง “เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัด”  ดังนี้  

 

1. สหวิทยาเขตสุรวิทยาคาร  ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด จำนวน 9 โรงเรียน 
  1. โรงเรียนสุรวิทยาคาร   2. โรงเรียนวีรวัฒนโ์ยธิน 
  3. โรงเรียนมหิธรวิทยา   4. โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล 
  5. โรงเรียนศรีไผทสมันต์   6. โรงเรียนนาบัววิทยา 

 7. โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา  8. โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 
  9. โรงเรียนสวายวิทยาคาร 
 

2. สหวิทยาเขตสิรินธร  ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด จำนวน 10 โรงเรียน 
  1. โรงเรียนสิรินธร    2. โรงเรียนโชคเพชรพิทยา 
  3. โรงเรียนท่าสว่างวิทยา   4. โรงเรียนนาดีวิทยา 
  5. โรงเรียนพญารามวิทยา            6. โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม 
  7. โรงเรียนสุรินทร์ภักดี   8. โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 
  9. โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์  10. โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 
 
 3. สหวิทยาเขตจอมสุรินทร์  ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด จำนวน 9 โรงเรียน 
  1. โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์  2. โรงเรียนสุรพินทร์พิทยา 
  3. โรงเรียนสินรินทร์วิทยา   4. โรงเรียนเมืองลีงวิทยา 
  5. โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม  6. โรงเรียนหนองสนิทวิทยา 
  7. โรงเรียนแร่วิทยา   8. โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ 
  9. โรงเรียนพนาสนวิทยา  
 

4. สหวิทยาเขตศรีสำโรง  ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด จำนวน 12 โรงเรียน 
  1. โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย   2. โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 
  3. โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม  4. โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 
  5. โรงเรียนแตลศิริวิทยา   6. โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ 
  7. โรงเรียนศรีสุขวิทยา   8. โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา 

 9. โรงเรียนยางวิทยาคาร   10. โรงเรียนจารย์วิทยาคาร 
  11. โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา  12. โรงเรียนวังข่าพัฒนา 
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 5. สหวิทยาเขตท่าตูม-ชุมพลรี  ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด จำนวน 11  โรงเรียน 
  1. โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์  2. โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 

 3. โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม  4. โรงเรียนเมืองบัววิทยา 
  5. โรงเรียนช้างบุญวิทยา   6. โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม 

 7. โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร  8. โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 
  9. โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม  10. โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม 
  11. โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ 
 

6. สหวิทยาเขตศรีนครเตา  ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด จำนวน 12  โรงเรียน 
  1. โรงเรียนรัตนบุรี   2. โรงเรียนสนมวิทยาคาร 
  3. โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา  4. โรงเรียนธาตุศรีนคร 
  5. โรงเรียนดอนแรดวิทยา   6. โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 
  7. โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา  8. โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 
  9. โรงเรียนหนองอียอวิทยา  10. โรงเรียนโนนเทพ 
  11. โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์  12. โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา   
 

7. สหวิทยาเขตปราสาทเชิงพนม  ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด จำนวน 12  โรงเรียน 
  1. โรงเรียนประสาทวิทยาคาร  2. โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 
  3. โรงเรียนกาบเชิงวิทยา   4. โรงเรียนตานีวิทยา 
  5. โรงเรียนโคกยางวิทยา   6. โรงเรียนไทรแก้ววิทยา 
  7. โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา  8. โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 
  9. โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา  10. โรงเรียนตาเบาวิทยา 
  11. โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา  12. โรงเรียนแนงมุดวิทยา 
 

8. สหวิทยาเขตศรีนครอัจจะ  ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด จำนวน 10  โรงเรียน 
 1. โรงเรียนสังขะ    2. โรงเรียนบัวเชดวิทยา 
 3. โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย  4. โรงเรียนกระเทียมวิทยา 
 5. โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 6. โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 
 7. โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04  8. โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 
 9. โรงเรียนพระแก้ววิทยา   10. โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน 
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ส่วนที่ 2 
 ทิศทางการบริหารจัดการศึกษา 
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วิสัยทัศน์   
      “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เป็นองค์กรคุณภาพ พัฒนาการศึกษาด้วยนวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัลสู่ความเป็นเลิศที่ย่ังยืน” 
 
พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาเพื ่อเสริมสร้างความมั ่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ 
ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
 3. ส่งเสริม พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน  และมีวัฒนธรรม
การทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์อย่างมืออาชีพ   
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม    
 5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs, 2030)  
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
  

เป้าประสงค์    
 1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างนวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและคุณลักษณะของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย  มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และปรับตัวต่อการเป็น
พลเมืองและพลโลกที่ดี 
 2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล 
ทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 3. ครูเป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นยำทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
 4. ผู้บริหารสถานศึกษามีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้นำทางวิชาการ              
มีสำนึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ 
 5. สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู ้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน                
และผู ้เกี ่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพื ้นที ่ จัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาเพื ่อการเรียนรู ้ในทุกมิติ                          
เป็นสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
 6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นสำนักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่               
ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ  กำกับ ติดตาม  ประเมินและรายงานผล
อย่างเป็นระบบ 
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กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ค่านิยมองค์กร          

รับผิดชอบ   มีน้ำใจ   ให้บริการ   ประสานงานอย่างกัลยาณมิตร 
วัฒนธรรมองค์กร        
          “ร่วมคิด  ร่วมทำ  รว่มรับผิดชอบ” 
นโยบายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  
         “ลึกซึ้งงานภารกิจ    พิชิตงานนโยบาย    ใส่ใจงานเชิงพ้ืนที่” 
การบริหารและการจัดการศึกษาด้วยทีม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (SMART TEAMS) 
ประกอบด้วย 
         1. คุณลักษณะของผู้บริหาร สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  (SMART DIRECTORS)  : 
“CHANGS” 
             C = Change (ผู้นำการเปลี่ยนแปลง)  H  =  Human  Ability  (ผู้มีศักยภาพ)     
             A = Achievement (เน้นผลสัมฤทธิ์)  N  = Nice  (ดี)   
             G = Good Governance (มีหลักธรรมมาภิบาล)  S = Service mind  (มีจิตบริการ) 
          2. คุณลักษณะของครู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  (SMART TEACHERS)  : 
“KRUDEE” 
              K = Knowledge  (มีความรู้)   R =  Responsibility (มีความรับผิดชอบ)    
              U = Use Innovation (ใช้สารสนเทศ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี) 
              D = Development (มีการพัฒนา) E1 =  Evaluation (การวัดผล ประเมินผล)     
              E2 = Ethics (คุณธรรม จริยธรรม) 
          3. คุณลักษณะของบุคลากร สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  (SMART  
EDUCATIONAL PERSONNEL) : “PRASAN” 
              P = Personality (บุคลิกภาพ)   R = Responsibility (ความรับผิดชอบ)    A = Attitude  (เจตคติ) 
              S = Service mind  (บริการเป็นเลิศ) A = ACHIEVEMENT (มุ่งผลสัมฤทธิ์)  
              N = Network  Building and Participatory (สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม) 
          4. คุณลักษณะของนักเรียน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  (SMART STUDENTS)  :  
“DEKSAREN” 
             D = Democracy(มีความเป็นประชาธิปไตย)    E = Ethics มีคุณธรรม จริยธรรม    
              K = Knowledge  (มีความรู้ ใฝ่เรียนรู้มีทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21)  
             S = Sufficiency  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  A = Achievement การมุ่งผลสัมฤทธิ์    
             R = Responsibility มีความรับผิดชอบ   E = Enjoy (มีความสุข)    N = Network(สร้างเครือข่าย) 



 

ห น ้ า  17 | 78 

 

57.15

14.95

55.43

15.29

1.72

32.43

11.89

28.27

9.58

4.16

27.05

15.65

30.02

15.15

-2.97

30.36

8.53

36.81

10.44

-6.45

-10 0 10 20 30 40 50 60 70

ปีการศึกษา 2562
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ค่าสถิติผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3
ปีการศึกษา 2561 - 2562

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย

 

 ตารางที่ 4  ค่าสถิติผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
                 ปีการศึกษา 2561 - 2562 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ค่าสถิติ เปรียบเทียบ           
ปีการศึกษา               
2561-2562               
(เพิ่ม/ลด) 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2561 

x  S.D. x  S.D. 

ภาษาไทย 57.15 14.95 55.43 15.29 +1.72 

ภาษาต่างประเทศ 32.43 11.89 28.27 9.58 +4.16 

คณิตศาสตร์ 27.05 15.65 30.02 15.15 -2.97 

วิทยาศาสตร์ 30.36 8.53 36.81 10.44 -6.45 
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ค่าสถิติผลสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)                        
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2561 – 2562 

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาไทย

ตารางที ่  5  ค ่าสถิต ิผลสอบทางการศ ึกษาระด ับชาติข ั ้นพื ้นฐาน (O-NET) ชั ้นมัธยมศึกษาปีท ี ่  6                         
ปีการศึกษา 2561 – 2562  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ค่าสถิติ เปรียบเทียบ        
ปีการศึกษา 
2561-2562 
(เพิ่ม/ลด 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2561 

x  S.D. x  S.D. 

ภาษาไทย 42.53 13.42 47.36 14.76 -4.83 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 35.45 7.99 34.93 7.31 +0.52 

ภาษาต่างประเทศ 26.01 10.19 27.63 11.47 -1.62 

คณิตศาสตร์ 22.44 14.07 27.32 16.99 -4.88 

วทิยาศาสตร์ 28.60 10.03 29.74 9.90 -1.14 
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ส่วนที่ 3 

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ 
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กลยุทธ์ที่ 1 
 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
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กลยุทธ์ที่ 1  จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
เป้าประสงค์ 1.   ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องและเป็นพลเมืองดีของชาติ             
มีคุณธรรมจริยธรรมมีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์              
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม โดยน้อมนำพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

1.ร้อยละ100 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามหลักสูตรฯ 
1.กิจกรรมการดำเนินงาน  
           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินกิจกรรม               
ที ่จะพัฒนาผู ้เร ียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 
(ปรับปรุง 2560) ทั ้งที ่เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษา 
ภาครัฐ และความสมัครใจของผู้เรียนทั้งนี้เป็นไปตามบริบท 
สภาพสิ่งแวดล้อมท้ังภูมิศาสตร์ และภูมิสังคม เช่น  โครงการ
โรงเรียนคุณธรรม  โครงการโรงเรียนสุจริต โครงการจิต
อาสา โรงเรียนรอบรู้สุขภาพ  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  
กิจกรรมสภานักเรียน ค่ายเยาวชนคุณคุณธรรม สถานศึกษา
แบบอย่างการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงศูนย์การเรียนรู ้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2.ผลสัมฤทธิ์ 
         2.1.เชิงปริมาณ   
         จำนวนผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่  6 ที่จบหลักสูตรมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ผ่านในระดับดีข้ึนไป ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
 2.2.เชิงคุณภาพ  
ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง 
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิต
อาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื ่น และสังคมโดยรวม 
ซื ่อส ัตย์ ส ุจร ิต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีว ินัย                 
และรักษาศีลธรรม) 
3.ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

3.1 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ไวรัสโควิด 19 สถานศึกษาไม่สามารถจัดกิจกรรมในการ
พัฒนาผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 
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3.2 กิจกรรมที่สถานศึกษาดำเนินการมักเป็นกิจกรรมที่
ซ้ำ ๆ ขาดความหลากหลายและความสนใจของผู้เรียน 

 
กลยุทธ์ที่ 1  จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
เป้าประสงค์ 1.   ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึด
มั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง
และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรมจริยธรรมมีค่านิยมที่พึง
ประสงค์ มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษา
ศีลธรรม โดยน้อมนำพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

2.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
1.กิจกรรมการดำเนินงาน  
 1.1 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. คืนคนดีสู่
ห้องเรียน 

1.2 โครงการจิตอาสา/โครงการสภานักเรียน 
 1.3 สถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.ผลสัมฤทธิ์ 
 2.1.เชิงปริมาณ  
               ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 2.2.เชิงคุณภาพ   
               ผ ู ้ เร ียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั ่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้องและเป็นพลเมืองดีของชาติ 
3.ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

3.1 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของดรคไวรัสโควิด 19 สถานศึกษาไม่สามารถจัดกิจกรรมในการ
พัฒนาผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 
 3.2 กิจกรรมที่สถานศึกษาดำเนินการมักเป็น
กิจกรรมที่ซ้ำๆขาดความหลากหลายและความสนใจ
ของผู้เรียน 
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กลยุทธ์ที่ 1  จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
เป้าประสงค์ 1.   ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของ
ชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้องและเป็นพลเมืองดีของชาติ              
มีค ุณธรรมจริยธรรมมีค ่าน ิยมที ่พ ึงประสงค์ มีจิต
สาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม   
โดยน้อมนำพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
         3.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมืองและเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ 
1.กิจกรรมการดำเนินงาน  
 1.1 โครงการจิตอาสา 904 

1.2 โครงการสภานักเรียน 
 1.3 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
2.ผลสัมฤทธิ์ 
          2.1 เชิงปริมาณ   
                 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทัศนคติที่ดี
ต่อบ้านเมืองและเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ 
 2.2 เชิงคุณภาพ  
                ผู้เรียนมีความรกัในสถาบันหลักของชาและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องและเป็นพลเมืองดีของชาติ 
3.ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

3.1 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของดรคไวรัสโควิด 19 สถานศึกษาไม่สามารถจัดกิจกรรม                
ในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 

3.2 กิจกรรมที่สถานศึกษาดำเนินการมักเป็นกิจกรรมที่ซ้ำๆขาดความหลากหลายและความสนใจ            
ของผู้เรียน 
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กลยุทธ์ที่ 1  จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
เป้าประสงค์ 1. ผู ้เร ียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั ่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย                      
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้องและเป็นพลเมืองดีของชาติ       
มีคุณธรรมจริยธรรมมีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์        
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม โดยน้อมนำพระ
บรมราโชบายรัชกาลที่ 10 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
         4.ร้อยละ 100 ของผู้เรียนน้อมนำพระบรมราโชบาย
รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ 

1.กิจกรรมการดำเนินงาน  
 1.1 ประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจบทบาทการ
ดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การประการประเมินเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ด้านการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งพัฒนาครูโดยน้อมนำพระบรมราโชบาย
รัชกาลที่ 10  จำนวน 18 โรงเรียน 
 1.2 นิเทศติดตาม ประเมินความก้าวหน้าของสถานศึกษาพอเพียง/เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการศึกษาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมน้อมนำพระบรมรา
โชบายรัชกาลที่ 10 จำนวน 18 โรงเรียน  

1.3 กิจกรรมถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ด้านการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมน้อมนำพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 จำนวน 85 
โรงเรียน 
2.ผลสัมฤทธิ์ 
        2.1 เชิงปริมาณ 
        2.1.1 ครูผู ้เข้าการประชุมเชิงปฏิบัติการจำนวน 180 คนได้รับการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งและ      
คงสภาพของสถานศึกษาพอเพียงและพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมน้อม
นำพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 สืบสาน รักษา และต่อยอด ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุรินทร์        
        2.1.2 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ได้รับการพัฒนาและมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาพอเพียงและพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
พร้อมน้อมนำพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 สืบสาน รักษา และต่อยอด จำนวน 11 โรงเรียน        
        2.1.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ มีศูนย์การเรียนรู้ด้านการศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยจำนวน 5 ศูนย์การเรียนรู้ปีการศึกษา 2563 
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      2.1.4 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนในสังกัด
จำนวน 85 โรงเรียน เข้าร่วมและจัดกิจกรรมถอดบทเรียนเพ่ือ
พัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงพร้อมน้อมนำพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10  
       2.2 เชิงคุณภาพ 
      โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุรินทร์  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษา
พอเพียงและการพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมน้อมนำพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 
และพัฒนาสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีความเข้มแข็งในการคงสภาพเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ อบรม บ่มเพาะพัฒนาผู้เรียนเป็นผู้ที่มีอุปนิสัย                
อยู่อย่างพอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และข้อรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ  จำนวน 11 โรงเรียน  

1. โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 
2. โรงเรียนสังขะ 
3. โรงเรียนรัตนบุรี 
4. โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค ์
5. โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 
6. โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 
7. โรงเรียนบัวเชดวิทยา 
8. โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 
9. โรงเรียนสวายวิทยาคาร 
10. โรงเรียนศรีไผทสมันต์ 
11. โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ 
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กลยุทธ์ที่ 2  
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อ              

สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าประสงค์ 2  ผู้เรียนมีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่นๆ 
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
            1.ร้อยละ 80 ของผู ้เรียนที ่มีความสามารถพิเศษมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ตามมาตรฐาน
ที่กำหนด 
1.กิจกรรมการดำเนินงาน  
 1.1 จัดประกวดการนำเสนอผลงานนักเรียนที่เกิดจากการ
เรียนตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
และวิพากษ์เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความเชี่ยวชาญ 
2.ผลสัมฤทธิ์(ตามค่าเป้าหมาย) 
  2.1.เชิงปริมาณ 
     นักเรียนโรงเรียนทุกโรงในสังกัด ได้นำผลงานที่เกิด
จากการเรียนตามแนวสะเต็มศึกษา                             (STEM 
Education) มานำเสนอบนเวทีวิชาการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2.2.เชิงคุณภาพ 
     นักเรียนได้นำเสนอผลงานเกิดจากการเรียนตามแนวสะ
เต็มศึกษา (STEM Education) ในเวทีวิชาการระดับเขตพื้นที่
การศึกษา และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานใหม่ๆ รวมถึงได้ใช้คำ
ชี้แนะจากผู้ทรงคุณวุฒิไปปรับปรุงพัฒนานวัตกรรมของตนให้มีคุณภาพขึ้นและต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ 
3.ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

ควรได้ส่งเสริมให้ครูได้ชี้แนะต่อยอดความคิดแก่นักเรียนเพื่อสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรม และกระตุ้นให้
โรงเรียนได้ส่งผลงานนวัตกรรมที่มีความโดดเด่นมาเข้าร่วมประกวดระดับเขต  ระดับประเทศให้มากขึ้น 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
เป้าประสงค์ 2  ผู้เรียนมีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอ่ืนๆ 
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
       1.ร้อยละ 80 ของผู ้เรียนที ่มีความสามารถพิเศษมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์                
ตามมาตรฐานที่กำหนด 
1.กิจกรรมดำเนินงาน  

1.สำนักงานเขตพื้นที ่การสึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
ดำเนินการ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้
ด้านการอ่าน ความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ และความฉลาดรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมิน PISA 
2021  
    2.สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
จัดทำโครงการที ่สนับสนุน ส่งเสริมให้โรงเรียนดำเนินการจัด
กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามารถและทักษะ 
พร้อมรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA 2021 โดยการ
พัฒนานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้มีสมรรถนะที่จำเป็น
ด้านการรู้เรื่องการอ่าน ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ มาตั้งแต่ปี งบประมาณ 2562 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  ได้สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริการสถานศึกษาเกี่ยวกับ
สนับสนุนครูในการพร้อมรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA 2021 และพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาระบบการวัดประเมินผล
กระบวนการเรียนรู้ ในการสร้างความรู้ความเข้าใจในการวัดสมรรถนะการรู้เรื่อง (Literacy) ตามแนวทางการ
ประเมินของ PISA โดยพัฒนาให้ครูสามารถสร้างเครื่องมือในการวัดสมรรถนะการรู้เรื่อง การรู้เรื่องการอ่าน  การรู้
เรื่องคณิตศาสตร์ การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์  และนำไปใช้สอดแทรกในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ตลอดปี
การศึกษา ปีการศึกษาสำรวจข้อมูลนักเรียนที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2548 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2549  และ
กำลังศึกษาอยู ่ในระดับมัธยมศึกษา (ม.1 – ม.6) รวมจำนวน 9,336 คน และกำหนดให้นักเรียนสมัครและ
ดำเนินการเรียนรู้รูปแบบข้อสอบสไตล์ PISA ในระบบ https://pisastyle.pisacenterobec.org/ และสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีนโยบายให้ครูพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลตามแนวทางการ
ประเมินของ PISA นำไปใช้ในการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชั้นเรียนด้วย ทั้งนี้สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยศึกษานิเทศก์ มีกระบวนการ/ ขั้นตอนวิธีการหรือกระบวนการทำงาน 
ในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับครูในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA 2021 
ด้านการพัฒนานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้มีสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน ด้านการรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์ และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการนิเทศดังนี้ 
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1.ศึกษานิเทศก์ทำแผนการนิเทศจากจุดเน้นของ สพฐ. 
นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  
และส่งเสริมให้โรงเรียนดำเนินการตามจุดเน้น 

2.สร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจก่อนการดำเนินการนิเทศ
กับศึกษานิเทศก์และผู้บริหารโรงเรียน 

3.ดำเน ินการน ิ เทศตามปฏ ิท ินในการน ิ เทศ และ
เสริมสร้างกำลังใจแก่ผู ้ร ับการนิเทศ ตามกระบวนการดำเนิน
กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ผ่านการศึกษาชั้นเรียน (Lesson 
Study) ซึ่งมี 5 ขั้นตอน ดังนี้  
  3.1.ขั้นตอนที่ 1 Study จัดตั้ง PLC เพื่อศึกษา
และวิเคราะห์หลักสูตร หนังสือเรียนสื่อการเรียนรู้ กลวิธีการสอน 
ตลอดจนระดับพ้ืนฐาน ทักษะความรู้ ชิ้นงานและข้อจำกัดของนักเรียน 

          3.2 ขั้นตอนที่ 2 Plan วางแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง High Impact Pratices รวมถึง
กลวิธีการสอนต่างๆ โดยเลือกใช้สื่อที่สะท้อนแนวคิดสำคัญ และเตรียมใบกิจกรรมให้เพียงพอสำหรับงานเดี่ยวและ
กลุ่มอย่างมีกลยุทธ์ พร้อมทั้งสร้างข้อตกลงในการเรียนรู้ร่วมกันและวางแผนให้นักเรียนได้บันทึกลงสมุดงาน 

3.3 ขั้นตอนที่ 3 Teach/Observe จัดเปิดห้องเรียนและมีสมาชิกเข้าร่วมสังเกตการณ์จัดการ
เรียนรู้ โดยแบ่งบทบาทในการบันทึกระยะเวลาการสอน  คำถามและคำตอบระหว่างครูและนักเรียน ภาพการ
เรียนรู้ของนักเรียน บทสนทนาที่สะท้อนถึงแนวคิดและวิธีการทำงานของนักเรียน 
           3.4 ขั้นตอนที่ 4  Reflect สะท้อนผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางด้านระยะเวลาที่สอน
ในแต่ละช่วงคำถามและคำตอบระหว่างครูและนักเรียนภาพการเรียนรู้ของนักเรียน บทสนาที่สะท้อนถึงแนวคิด
และวิธีการทำงานของนักเรียน โดยแบ่งบทบาทในการสะท้อน 

3.5 ขั้นตอนที่ 5  Revise ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับจากการร่วมสะท้อนผล 
โดยรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์แห่งการเรียนรู้ที่ได้จากการสังเกตห้องเรียน เช่น บทสนทนาระหว่างครูและ
นักเรียนที่สะท้อนการสร้างการเรียนรู้ คำถามสำคัญท่ีเกิดข้ึน ชิ้นงานที่นำเสนอ ภาพถ่ายการเรียนรู้   
2. ผลสัมฤทธิ์  

2.1 เชิงปริมาณ 
     ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  ตาม
มาตรฐานที่กำหนด 

        2.2 เชิงคุณภาพ 
               ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลนักเรียน
นานาชาติ PISA เพิ ่มขึ ้น  และครูมีความสามารถสร้างเครื ่องมือในการวัดสมรรถนะการรู ้เร ื ่อง(Literacy)                 
ตามแนวทางการประเมินของ PISA และนำไปใช้ในการวัดสมรรถนะนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น และ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้เรียนรู้และได้รับการพัฒนาด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ด้าน
การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) ด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy ตามแนวทาง
การประเมิน PISA และสามารถทำข้อสอบผ่านระบบ ON-LINE ได้เพ่ิมข้ึน 
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3. ปัญหา อุปสรรค  
        การจัดการเรียนการสอนของครูเพ่ือพัฒนาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้มีสมรรถนะที่จำเป็นด้านการ
รู้เรื่องการอ่าน ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ มีความยุ่งยาก เนื่องจากนักเรียนแต่ละ
คนมีศักยภาพไม่เท่ากัน ซึ่งแตกต่างไปตามถื่นที่อยู่อาศัยและสถานภาพครอบครัว และสภาพความไม่พร้อมของ
นักเรียนทางด้านสื่อเทคโนโลยี จึงทำให้นักเรียนบางคนขาดโอกาสพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องด้วยระบบการทำ
ข้อสอบ ON-LINE (https://pisastyle.pisacenterobec.org/auth/login?returnUrl=%2Fexam) และโรงเรียน
ก็ไม่มีความพร้อมในการรองรับการทำข้อสอบ ON-LINE ของนักเรียนปริมาณมากพร้อมกัน 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
เป้าประสงค์ 2  ผู้เรียนมีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอ่ืนๆ 
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนสามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่ 2 

กิจกรรมการดำเนินงาน  
  1.ประชุมชี้แจงผู้บริหารถึงความต้องการจำเป็นในการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการเรียน               
การสอนโดยใช้สื ่อ ICT เพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของนักเรียนในยุคปัจจุบัน ซึ่งนิยมใช้สื ่อสมาร์ทโฟน                
ในการแสวงหาข้อมูลในชีวิตประจำวันมากขึ้นทุกวัน 
  2.จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม โดยพัฒนาวิทยากรแกนนำ                
และพัฒนาครูผู้สอน 
  3.ดำเนินโครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน             
ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ทุกโรงเรียน (นิเทศ 100%) 
  4.ดำเนินการสรุปรายงาน และวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน               
(O-NET) และนำผลการวิเคราะห์มาใช้ในการนิเทศ ติดตาม เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
  5.ดำเนินการสรุปรายงาน และวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง และนำผลการวิเคราะห์มาใช้ในการนิเทศ ติดตาม เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียน               
การสอนอย่างต่อเนื่อง 
ผลสัมฤทธิ์ 
 1.เชิงปริมาณ 
  นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ม.1-ม.6) 
ในสังกัด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ วันที่ 31 มีนาคม 
2562 ทั้งหมดจำนวน 50,374 คน เข้ารับการประเมิน 50,374 
คน และผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระ
ภาษาอังกฤษ ระดับดีขึ้นไป จำนวน 41,632 คน คิดเป็นร้อยละ 
80.37 
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2.เชิงคุณภาพ 
 1.การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงาเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  ทุกโรงเรียน (นิเทศ 100%) มีความเข้มแข็งในการดำเนินการโดย
ทีมศึกษานิเทศก์ และผู้ทรงคุณวุฒิ ดำเนินการกิจกรรมนิเทศการจัดการเรียน   การสอน สังเกตชั้นเรียน และ
สะท้อนผลทันที ทำให้ครูผู้สอนได้รับการชี้แนะ และมีการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
    2.จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการประยุกต์ใช้ ICT และ Application ต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ และเพ่ือเป็นวิทยากรแกนนำระดับ สหวิทยาเขต จำนวน 30 คน 
  3.จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมต้น และมัธยมศึกษาตอน
ปลาย เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษ โดยใช้สื ่อ Kahoot.com และ Application อื่น ๆ โดยวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการประยุกต์ใช้ ICT สำหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ผศ.ดร. อธิปัตย์ บุญเหมาะ จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับความ
สนใจจากครูผู้สอนเป็นจำนวนมากถึง 200 คน  
          4.ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้าง
ความเข้มแข็งและความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการ
สอนภายในเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับ
มัธยมศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา 
เขต 33 
  5.จัดกิจกรรมประกวดแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื ่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เต ็มขีด
ความสามารถ 
 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าประสงค์ที่ 3 ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ             
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่  21 มีสุขภาวะที่ เหมาะสมตามวัย มีความ สามารถในการ
พึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมืองพลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าว
สู่สากลนำไปสู่การสร้างความสามารถในการแบ่งปันระดับประเทศและนานาชาติ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีสุขภาวะเหมาะสมตามวัย 

1.กิจกรรมดำเนินงาน  
1. นักงานเขตพ้ืนที่ได้ดำเนินการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาด้านจัดการเรียนการ

เรียนการสอนสุขศึกษาและการสร้างเสริมสุขภาพ การออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ การพัฒนาสุขภาพด้วยตนเองตาม
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศึกราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา 

2. จัดสรรงบประมาณให้กับศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ในการพัฒนาครูผู้สอน
ทั้งด้านหลักสูตร การวัดผล การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ PLC 

3.นิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอน แบบบูรณาการ ทั้งในระดับโรงเรียน สหวิทยาเขต เขตพ้ืนที่ 
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4.ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการพัฒนาสุขภาพของผู้เรียนทั้งด้านโภชนาการ และด้านสุขภาวะของผู้เรียน 
เช่น สาธารณสุขจังหวัด พมจ. อบจ. ม.ราชภัฏสุรินทร์  

5.ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดจัดกีฬาเพ่ือส่งเสริมการออกกำลังกายในสถานศึกษา 

2.ผลสัมฤทธิ์ 
2.1 เชิงปริมาณ     

       ผู้ร้อยละ 100 ของผู้เเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งหมด จำนวน 51,647 คน มี ผลการประเมิน
สุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน 

2.2 เชิงคุณภาพ 
       ในภาพรวมของผู้เรียนในสถานศึกษาในสังกัด มีสภาวะของร่างกายที่เจริญเติบโต แข็งแรง สมบูรณ์ 
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ไม่ทุพพลภาพ อวัยวะต่างๆ อยู่ในสภาพที่ดี มีความสมบูรณ์ แข็งแรง สามารถทำงานได้
เป็นปกติและมีประสิทธิภาพ 
3. ปัญหาอุปสรรค  

1.กรอบการประเมินด้านสุขภาพ
ของผู้เรียนขาดความชัดเจนในการนำไป
พัฒนาด้านสุขภาพของผู้เรียน 

2.กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาสุขภาพของผู้เรียนขาดการพัฒนา
ตามข้ันตอนในการพัฒนาสุขภาพของ
ผู้เรียน  

3.ยังขาดการประสานงานทุกภาค
ส่วนเน้นการประกวดมากกว่าความยั่งยืน
ด้านสุขภาพของผู้เรียน 

4.ระดับบนบูรณาการแต่ขาดการนำข้อมูลสารสนเทศไปดำเนินการ 
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กลยุทธ์ที่ 3 
 ส่งเสริมสนับสนนุการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เป้าประสงค์ที่ 4  ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ และจรรยาบรรณตาม
มาตรฐานวิชาชีพ เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม ใช้เทคโนโลยีและน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
           1. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ร่วมกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
1.กิจกรรมการดำเนินงาน   
      ระดับกลุ่ม 

1.1 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบริหาร
จัดการงานในหน้าที่สู่ความเป็นเลิศสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

         กิจกรรมที่ 1 เปิดห้องเรียนรู้แบบ ONLINE ผ่าน
ระบบ Digital Technology (การใช้งานโปรแกรม SPSS เบื้องต้น) 
ว ันที ่  5 ก ุมภาพันธ ์ 2563 ณ สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง   ซึ่งเป็น
บุคลากรเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 33 จำนวน  30 คน       ได้รับความรู้ความเข้าใจการใช้งาน
โปรแกรม SPSS เบื้องต้น ในรูปแบบที่หลากหลายผ่านระบบ Digital 
Technology เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำสู่แนวทางการ
จัดการความรู ้เพื ่อปรับประยุกต์ใช้กับรูปแบบการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมที่ 2  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดทำหลักสูตรออนไลน์เพื่อส่งเสริม
และพัฒนาตนเองผ่านระบบ  ดิจิทัล (Digital) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 13 
หลักสูตรโดยบุคลากรคณะบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน จำนวน 20 คน  วันที่ 9 เมษายน 
2563   ณ ห้องประชุมคชาธาร สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 33  
 ระดับองค์การ 

1.2 โครงการส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเอกสารประกอบการประกวดรางวัลทรงคุณค่า 

สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาค วันที่ 25 กุมภาพันธ์  2563 ณ ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตพื้นที่ 
เข้าร่วมประกวดรางวัล (OBEC AWARDS) ในระดับภูมิภาค ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการจัดทำเอกสาร ผลงาน
ทางวิชาการ และหาข้อสรุปร่วมกัน 
1.3 โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรยีนในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 33 
              กิจกรรมการนิเทศ  ติดตามแผนและปฏิทินการนิเทศ ดำเนินการระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2562 – 
กุมภาพันธ์ 2563 การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการนำกระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( ProFessional Learming Community : PLC ) ส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูและบุคลากร ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จำนวน  85 โรงเรียน 
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ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพสามารถนำสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุผลตาม
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.ผลสัมฤทธิ์ 

2.1 เชิงปริมาณ  
ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูและบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือแนวทางการ

พัฒนาตนเองอย่างทั่วถึง 
 2.2 เชิงคุณภาพ 
            - ข้าราชการครูและบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่มีความรู้ความเข้าในด้านการบริหารจัดการงานที่ดีและ
มีความพร้อมในการที่เพ่ิมประสิทธิภาพพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
           - กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพ่ือระดมแนวคิดทางการพัฒนา  แนวทางการแก้ไขปัญหาในระดับ
กลุ่ม สู่การบูรณาการในระดับองค์การและระหว่างองค์การ 
 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เป้าประสงค์ที่ 4  ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ และจรรยาบรรณตาม
มาตรฐานวิชาชีพ เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม ใช้เทคโนโลยีและน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
4. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการสร้าง

เครื่องมือการวัดประเมินผลการเรียนรู้และทักษะขั้นสูง  
1. กิจกรรมการดำเนินงาน   

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ดำเนินการ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะ
ความฉลาดรู้ด้านการอ่าน ความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ และความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เพ่ือเตรียมความพร้อม
รองรับการประเมิน PISA 2021  
           สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จัดทำโครงการที ่สนับสนุน ส่งเสริมให้โรงเรียน
ดำเนินการจัดกิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามารถและทักษะ พร้อมรับการประเมินผลนักเรยีน
นานาชาติ PISA 2021 โดยการพัฒนานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้มีสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องการ
อ่าน ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 สพม.33 ได้สร้าง
ความรู ้ความเข้าใจให้กับผู้บริการสถานศึกษาเกี ่ยวกับสนับสนุนครูในการพร้อมรับการประเมินผลนักเรียน
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นานาชาติ PISA 2021 และพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาระบบการวัดประเมินผลกระบวนการเรียนรู้ ในการสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การวัดสมรรถนะการรู้เรื่อง (Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ PISA โดยพัฒนาให้ครูสามารถสร้างเครื่องมือ
ในการวัดสมรรถนะการรู้เรื่อง การรู้เรื่องการอ่าน  การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์  แล ะนำไปใช้
สอดแทรกในการจัดการเรียนการสอนในชั ้นเรียน ตลอดปี
การศึกษา ปีการศึกษาสำรวจข้อมูลนักเรียนที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 
พฤษภาคม 2548 ถึงวันที ่ 30 เมษายน 2549  และกำลัง
ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา (ม.1 – ม.6) รวมจำนวน 9,336 
คน และกำหนดให้นักเร ียนสมัครและดำเนินการเรียนรู้
ร ู ป แ บ บ ข ้ อ ส อ บ ส ไ ต ล ์  PISA ใ น ร ะ บ บ 
https://pisastyle.pisacenterobec.org/ และสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีนโยบายให้ครูพัฒนา
เครื่องมือวัดและประเมินผลตามแนวทางการประเมินของ PISA นำไปใช้ในการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักเรียนในระดับชั้นเรียนด้วย ทั้งนี้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยศึกษานิเทศก์  
มีกระบวนการ/ ขั้นตอนวิธีการหรือกระบวนการทำงาน ในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับครูในการเตรียมความ
พร้อมรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA 2021 ด้านการพัฒนานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้มี
สมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ โดยใช้
กระบวนการนิเทศดังนี้ 
            1. ศึกษานิเทศก์ทำแผนการนิเทศจากจุดเน้นของ สพฐ. นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33  และส่งเสริมให้โรงเรียนดำเนินการตามจุดเน้น 
            2. สร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจก่อนการดำเนินการนิเทศกับศึกษานิเทศก์และผู้บริหารโรงเรียน 
            3. ดำเนินการนิเทศตามปฏิทินในการนิเทศ และเสริมสร้างกำลังใจแก่ผู้รับการนิเทศ ตามกระบวนการ
ดำเนินกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ผ่านการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) ซึ่งมี 5 ขั้นตอน ดังนี้  
ขั้นตอนที่ 1 Study จัดตั้ง PLC เพื่อศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตร หนังสือเรียนสื่อการเรียนรู้ กลวิธีการสอน 
ตลอดจนระดับพ้ืนฐาน ทักษะความรู้ ชิ้นงานและข้อจำกัดของนักเรียน 
ขั้นตอนที่ 2 Plan วางแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง High Impact Pratices รวมถึงกลวิธีการสอนต่างๆ โดย
เลือกใช้สื่อที่สะท้อนแนวคิดสำคัญ และเตรียมใบกิจกรรมให้เพียงพอสำหรับงานเดี่ยวและกลุ่มอย่างมีกลยุทธ์ 
พร้อมทั้งสร้างข้อตกลงในการเรียนรู้ร่วมกันและวางแผนให้นักเรียนได้บันทึกลงสมุดงาน 
ขั้นตอนที่ 3 Teach/Observe จัดเปิดห้องเรียนและมีสมาชิกเข้าร่วมสังเกตการณ์จัดการเรียนรู้ โดยแบ่งบทบาทใน
การบันทึกระยะเวลาการสอน  คำถามและคำตอบระหว่างครูและนักเรียน ภาพการเรียนรู ้ของนักเรียน               
บทสนทนาที่สะท้อนถึงแนวคิดและวิธีการทำงานของนักเรียน 
ขั้นตอนที่ 4  Reflect  สะท้อนผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางด้านระยะเวลาที่สอนในแต่ละช่วงคำถาม
และคำตอบระหว่างครูและนักเรียนภาพการเรียนรู้ของนักเรียน บทสนทนาที่สะท้อนถึงแนวคิดและวิธีการทำงาน
ของนักเรียน โดยแบ่งบทบาทในการสะท้อน 
ขั้นตอนที่ 5  Revise ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับจากการร่วมสะท้อนผล โดยรวบรวมหลักฐานเชิง
ประจักษ์แห่งการเรียนรู้ที่ได้จากการสังเกตห้องเรียน เช่น บทสนทนาระหว่างครูและนักเรียนที่สะท้อนการสร้าง
การเรียนรู้ คำถามสำคัญที่เกิดขึ้น ชิ้นงานที่นำเสนอ ภาพถ่ายการเรียนรู้  
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2.ผลสัมฤทธิ์ 
 2.1. เชิงปริมาณ  

   2.1.1 ครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัด
ประเมินผลการเรียนรู้และทักษะขั้นสูง จำนวน 86 คน 

   2.1.2 ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัด
ประเมินผลการเรียนรู้และทักษะขั้นสูง จำนวน 86 คน 
             2.1.3 ครูผู ้สอนรายวิชาภาษาไทย ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัด
ประเมินผลการเรียนรู้และทักษะขั้นสูง จำนวน 86 คน 
 2.2. เชิงคุณภาพ 

ครู มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA เพิ่มขึ้น  และครูมี
ความสามารถสร้างเครื่องมือในการวัดสมรรถนะการรู้เรื่อง(Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ PISA และ
นำไปใช้ในการวัดสมรรถนะนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้เรียนรู้และ
ได้ร ับการพัฒนาด้านการรู ้เรื ่องการอ่าน (Reading Literacy) ด้านการรู ้เรื ่องคณิตศาสตร์ (Mathematical 
Literacy) ด้านการรู ้เรื ่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy ตามแนวทางการประเมิน PISA และสามารถทำ
ข้อสอบผ่านระบบ ON-LINE ได้เพ่ิมข้ึน 
3.ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

การจัดการเรียนการสอนของครูเพ่ือพัฒนาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้มีสมรรถนะที่จำเป็นด้านการ
รู้เรื่องการอ่าน ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ มีความยุ่งยาก เนื่องจากนักเรียนแต่ละ
คนมีศักยภาพไม่เท่ากัน ซึ่งแตกต่างไปตามถิ่นที่อยู่อาศัยและสถานภาพครอบครัว และสภาพความไม่พร้อมของ
นักเรียนทางด้านสื่อเทคโนโลยี จึงทำให้นักเรียนบางคนขาดโอกาสพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องด้วยระบบการทำ
ข้อสอบ ON-LINE (https://pisastyle.pisacenterobec.org/auth/login?returnUrl=%2Fexam) และโรงเรียน
ก็ไม่มีความพร้อมในการรองรับการทำข้อสอบ ON-LINE ของนักเรียนปริมาณมากพร้อมกัน 
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กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เป้าประสงค์ที่ 5. ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำทางวิชาการ นำเทคโนโลยีมา บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
และน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
           1. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำทางวิชาการ 
1.กิจกรรมการดำเนินงาน   
 1.1 สำรวจความต้องการในการเข้ารับการพัฒนา  
 1.2 เสนอขออนุมัติโครงการ 
 1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 
 1.4 ประสานงานกับคณะวิทยากรและจัดประชุม   
 1.5 แจ้งครูและบุคลากรทางการศึกษาตามผล
การสำรวจเข้ารับการพัฒนา 
 1.6 จัดทำเอกสาร และเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
 1.7 สรุป / ประเมินผล / รายงานผล 
 

2. ผลสัมฤทธิ์ 
 2.1.เชิงปริมาณ 

                    1.การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการจัดทำผลงานทางวิชาการของผู้อำนวยการสถานศึกษา เพ่ือ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ  ตามหลักเกณฑ์ ว 17/2563  เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมคชาธาร 
อาคารเศวตกุญชร สำนักงานเขตพพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
  - มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาท่ีเข้ารับการอบรม
พัฒนาการจัดทำผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนเป็นผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 

หลังจากเข้ารับการอบรมได้นำเสนอหัวข้องานวิชาการ จำนวน 7 ราย ดังนี้ 
 
 
ลำดับ
ที ่

 

ชื่อ - สกุล 
 

โรงเรียน 
 

หัวข้อผลงานวิชาการ 

1. นายเสกสันต์  สมัฤทธ์ิ กาบเชิงวิทยา 1. รูปแบบการพัฒนาความเป็นเลศิด้านศิลปหัตถกรรมของนักเรียน
โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 
2. การประเมินโครงการส่งเสรมิสขุภาวะในสถานศึกษา  
ด้านผู้เรียน ครอบครัวและชุมชนเป็นสุข โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 
จังหวัดสุรินทร ์

2. นายกิตติชัย  แผ่นจันทร ์ บัวเชดวิทยา 1. การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคด์้านมีวินัยของนักเรยีน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้การบริหารงานแบบโรงเรยีนเล็ก 
ในโรงเรียนใหญ่ โรงเรียนบัวเชดวทิยา จังหวัดสุรินทร์ 
2. รายงานการประเมินโครงการพฒันาการจัดการเรยีนรูรู้ปแบบสะเต็ม
ศึกษา เพื่อพัฒนานักเรียนสูค่วามเป็นเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา จังหวัด
สุรินทร ์
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ลำดับ
ที ่

 

ช่ือ - สกุล 
 

โรงเรียน 
 

หัวข้อผลงานวิชาการ 

3. นายวิชัย  สาลีงาม สนมวิทยาคาร 1. การพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่จดัการศึกษา 2 
หลักสตูรสู่ความเป็นเลศิทางวิชาการ กรณศีึกษา 
โรงเรียนสนมวิทยาคาร จังหวัดสุรนิทร์ 
2.รายงานผลการพัฒนาคณุธรรมนักเรียนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพทุธ
ของโรงเรียนสนมวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ 

4. นายพิทักษ์ ทวีแสง ทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 1. การพัฒนาการบริหารจัดการกจิกรรมเสริมหลักสตูร 
ด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน สำหรบันักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ จังหวัดสุรินทร ์
2. การประเมินโครงการเสริมสรา้งทักษะชีวิตและการเรียนรู้ 
เพศวิถีศึกษา โรงเรยีนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ จังหวัดสุรินทร ์

5. นายบุญศักดิ์  บุญจูง ศีขรภูมิพสิัย 1.การพัฒนารูปแบบการบริหารจดัการโรงเรียนคุณภาพ 
ในศตวรรษที่ 21 ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้  
SPS Model โรงเรยีนศีขรภูมิพิสยั จังหวัดสุรินทร ์
2.รายงานผลการประเมินโครงการอยู่อย่างพอเพียงนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย จังหวดัสรุินทร์ 

6. นายยรรยง วงศ์คำจันทร ์ รัตนบุร ี 1. การพัฒนากระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยใช้ HEART 
Model เพื่อพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนรัตนบุรี 
จังหวัดสุรินทร ์
2. รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนสู่ความเป็น
เลิศผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้ :  
Active Learning โรงเรยีนรัตนบรุี จังหวัดสรุินทร์ 

7. นายสมศักดิ์ บุญโต สุรพินท์พิทยา 1.การพัฒนารูปแบบการบริหารจดัการโรงเรียนสุขภาวะ SOOK Model 
โรงเรียนสุรพินท์พิทยา จังหวัดสุรนิทร์ 
2. รายงานผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ปัญหา 
นักเรียนกลุม่เสี่ยงด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักเรยีน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา จังหวัดสุรินทร์ 

 

2.2. เชิงคุณภาพ ผู้ผ่านการอบรม พัฒนา ส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนดได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
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กลยุทธ์ที่ 4  
ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ 

อย่างมีคุณภาพ 
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กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 7   ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงการบริการการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน และเข้าถึง
บริการการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
             3. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 
             4. ร้อยละ 90 ของครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
             6. ร้อยละ 90 ของสถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. กิจกรรมดำเนินงาน 
      1.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประชุมชี้แจงผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ในการ
ดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศของสถานศึกษา ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ทันสมัย และเป็นเครื่องมือในการวาง
แผนการจัดการศึกษาในการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร 
           2. สำรวจโครงสร้างปัจจัยพื้นฐานในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึกษาในสังกัด 
เพ่ือรองรับการพัฒนาระบบสารสนเทศของสถานศึกษาให้ประสิทธิภาพ 
     3.ปรับปรุงพัฒนาเครื ่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาให้ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
      4.จัดอบรมพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา ในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศสพฐ. เช่น DMC SGS EMIS CCT  
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สามารถนำมาใช้วางแผนในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้ 

5.นำระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา School Management Support System : SMSS 
มาใช้ เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้สถานศึกษา ใช้ในการบริหารจัดการงานของสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเพ่ิมมากข้ึน โดยครอบคลุมงานภารกิจหลักของโรงเรียนทั้ง 4 ด้าน ภายใต้หลักการจัดการสมัยใหม่
ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูล Big Data ของสำนักงานเขตพ้ืนที่  

6. นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ในการดำเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียน
มัธยมศึกษาทั้ง 8 ด้าน ซึ่งเป็นนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ให้สถานศึกษาในสังกัด ได้ดำเนินงานให้
ได้มาตรฐานตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2560 (ฉบับปรับปรุง 2562)  ซึ่งการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
จะอยู่ในงานแผนงานและประกันคุณภาพ  ซึ่งมีเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาคือ 
                 1) การดำเนินงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                     1.1 มีการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 

1.2 มีการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
                    1.3 มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ 
                    1.4 มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้เพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้ 
                    1.5 มีการเผยแพร่สารสนเทศให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบ 
                 2) การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
                    2.1 มีการดำเนินงานพัฒนาระบบงานสารสนเทศภายในโรงเรียน 
                    2.2 มีการพัฒนาเจ้าหน้าที่ดำเนินงานด้านสารสนเทศ 

http://183.88.219.40/enet/index.php/all-cateloge/96-ednet-oms/smss/21-smss
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                    2.3 มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน 
                    2.4 มีการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศภายในโรงเรียน 
                    2.5 มีการจัดและพัฒนาระบบเครือข่ายงานสารสนเทศของโรงเรียน 
             7) รวบรวมข้อมูลจากระบบสารสนเทศทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด และจัดทำฐานข้อมูล                  
Big Data ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
(https://sites.google.com/secondary33.go.th/bigdata ) 
2. ผลการดำเนินงาน  
 2.1 เชิงปริมาณ 

      โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 85  โรงเรียน 
2.2 เชิงคุณภาพ 

             1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัยและ
เป็นปัจจุบันครอบคลุมภารกิจงานทั้ง 4 ด้าน  
             2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา สามารถนำระบบข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวาง
แผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ปัญหา อุปสรรค  
        1. การเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่รับผิดชอบงานระบบข้อมูลสารสนเทศบ่อย ๆ ทำให้ส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาระบบสารสนเทศของสถานศึกษา 
        2. ระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีให้โรงเรียนดำเนินการมีมากเกินไป ขาดความเชื่อมโยงกัน ก่อให้เกิดความ
ซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน กลายเป็นภาระของครูที่รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sites.google.com/secondary33.go.th/bigdata
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กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 7   ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงการบริการการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน และ
เข้าถึงบริการการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
          7. ร้อยละ  90 ของสถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มี
ประสิทธิภาพ 

1.กิจกรรมดำเนินการ 
       ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
              สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ จำแนกเป็น 
                1) กลุ่มปกติ เน้นสร้างภูมิคุ ้มกันและส่งเสริมพฤติกรรม เพื่อเป็นการช่วยให้นักเรียนกลุ่มเสี ่ยง                
/มีปัญหากลับมาเป็นนักเรียนกลุ่มปกติและมีคุณภาพตามมาตรฐานที่โรงเรียนหรือชุมชน คาดหวังต่อไป 
                2) กลุ่มเสี่ยง ให้สถานศึกษาเน้นการป้องกัน และติดตามพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด  ให้สถานศึกษาหาวิธี
ป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยไม่ปล่อยปละละเลย                      
               3) กลุ ่มมีปัญหา ให้สถานศึกษาดำเนินการช่วยเหลือและแก้ปัญหารายกรณีโดยเร่งด่วน โดยมี
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คอยช่วยเหลือให้คำแนะนำ และลงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว 
ครบทุกกรณ ี
                4) กลุ่มพิเศษ ให้สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพความสามารถพิเศษขั้นสูงสุด เพ่ือให้
กลุ่มความสามารถพิเศษ ให้มีคุณภาพมากขึ้น ได้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิใจในตนเองในด้านต่าง ๆ                  
ซึ่งจะช่วยป้องกันมิให้นักเรียนกลุ่มพิเศษกลายเป็นนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา  
          การจัดกลุ่มนักเรียนนี้ มีประโยชน์ต่อครูที่ปรึกษาในการหาวิธีการเพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้
อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาให้ตรงกับปัญหาของนักเรียนยิ่งขึ้น และมีความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา 
เพราะ มีข้อมูลของนักเรียนในด้านต่าง ๆ ซึ่งหากครูที่ปรึกษาไม่ได้คัดกรองนักเรียนเพื่อการจัดกลุ่มแล้ว ความ
ชัดเจน ในเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาของนักเรียนจะมีน้อยลง มีผลต่อความรวดเร็วในการช่วยเหลือ ซึ่งบาง
กรณีจำเป็น ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 
กิจกรรมที่ 1 โครงการยกระดับคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33   
              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้จัดทำโครงการยกระดับคุณภาพระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 33  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ได้ขับเคลื่อนใน
การบริหารจัดการและดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื ่อง ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามศักยภาพรายบุคคล  และดำเนินการ
พัฒนาคุณภาพการดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาตามนโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 



 

ห น ้ า  44 | 78 

 

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนานวัตกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                1.แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมและข้อมูลสาสนเทศระบบดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีนโยบายให้ความสำคัญกับการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็ก
นักเรียน โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนานวัตกรรมระบบดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวก
ให้สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม สอดคล้อง สัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ                  
ผู้ปฏิบัติแต่ละระดับปฏิบัติได้จริง ทั้งนี้ เด็กที่เผชิญเหตุพิเศษได้รับโอกาสและประโยชน์สูงสุดจากระบบคุ้มครอง
และช่วยเหลือเด็กนักเรียนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  จึงได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 และได้กลับมาพัฒนาโปรแกรม ข้อมูลสารสนเทศระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ชื ่อโปรแกรม http://care4u2563.sesao33.net/login.php  ซึ ่งเป็นโปรแกรมที ่มีความสมบูรณ์                    
ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก มีข้อมูลครบถ้วน ประมวลผลรวดเร็ว สามารถดูข้อมูลเชิงลึกได้ทันที เช่น 
            1.1 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง สามารถดูได้รายบุคคล 
            1.2 ฐานข้อมูลรายโรงเรียน รายสหวิทยาเขต ซึ ่ง Upload มาจากฐานข้อมูล DMC ของ สพฐ.              
จึงมีความแม่นยำ 
            1.3 ฐานข้อมูลนักเรียน สามารถค้นหารายชื่อนักเรียนรายบุคคล รายห้อง รายชั้นเรียน รายโรงเรียน 
และรายสหวิทยาเขต ได้อย่างรวดเร็ว 
                1.4 ข้อมูลนักเรียนย้ายเข้า ย้ายออก 
       1.5 ฐานข้อมูลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียน การคัดกรองนักเรียน 
การส่งเสริมพัฒนา ช่วยเหลือ ข้อมูลสุขภาพนักเรียน ตั้งแต่รายบุคคล ซึ่งสามารถประมวลได้อย่างรวดเร็ว และ
แม่นยำ 
              2) การประชุมชี้แจงการใช้โปรแกรม บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
http://care4u2563.sesao33.net/login.php  โรงเรียนละ 2 คน  
กิจกรรมที่ 3 การนิเทศติดตาม และคัดเลือกสถานศีกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
              1) แต่งตั้งคณะกรรมการออกนิเทศติดตาม  
              2) ออกนิเทศติดตามช่วยเหลือผู้บริหารและครู และประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจระบบ
ดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนประจำปี 2563 ให้แก่ผู้บริหารและครู ที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนละ ๔ คน ณ สหวิทยาเขต           
ที่ตนเองสังกัด ระหว่าง8 - 10  และ 13  กรกฎาคม 2563 ผลการนิเทศ มีการนิเทศติดตามครบทุกโรงเรียน               
คิดเป็น 100% 
กิจกรรมที่ 4 การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33  มีการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
           4.1 การคัดเลือกระดับสหวิทยาเขต โรงเรียนทุกแห่งในสหวิทยาเขตส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานมา
ที่สหวิทยาเขต สหวิทยาเขตทำการคัดเลือกตัวแทนสหวิทยาเขตละ 3 แห่ง (ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่) เพ่ือเป็นตัวแทน
สหวิทยาเขต ในระดับสหวิทยาเขต มีโรงเรียนส่งแบบรายงานจำนวน 85 แห่ง คิดเป็น 100 % 
           4.2 การคัดเลือกระดับเขตพื ้นที ่การศึกษา ตัวแทนสหวิทยาเขตละ 3 โรงเรียน รวม 24 โรงเรียน                 
มาจัดนิทรรศการเชิงประจักษ์ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2563 เพ่ือ
เป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกระดับเขตตรวจราชการ จำนวน ๓ โรงเรียน (ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่) 
          4.3 ผลการคัดเลือกระดับเขตตรวจราชการ 
                1. ประเภทสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 ได้รับเกียรติบัตรระดับทอง 
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                2. ประเภทสถานศึกษา 
         สถานศึกษาขนาดใหญ่ 
          โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ได้รับเกียรติบัตรระดับทอง 
           สถานศึกษาขนาดกลาง 
           โรงเรียนกระเทียมวิทยา ได้รับเกียรติบัตรระดับทอง 
           สถานศึกษาขนาดเล็ก 
           โรงเรียนศรีไผทสมันต์ ได้รับเกียรติบัตรระดับทอง 
         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้มีนโยบายแต่งตั้งศูนย์แนะแนวฯ สำนักงาน
เขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยสถานที ่ต ั ้งศูนย์แนะแนวฯ ณ โรงเรียนสิร ินธร อำเภอเมือง                   
จังหวัดสุรินทร์ โดยมีการดำเนินการ ดังนี้  
                 1) การกำหนดภารกิจหลักของศูนย์แนะแนวฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือยกระดับการขับเคลื่อน
การดำเนินงานแนะแนวประจำศูนย์แนะแนว สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  
                 2) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เอกสาร “แผนพัฒนาการแนะแนวและแนวทางการจัดกิจกรรมแนะ
แนวระดับการศึกษาขั้นพื้นบาน (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)” ให้กับ
สถานศึกษา 
                3) ประชุมชี้แจงคณะกรรมการการเพื่อยกระดับการขับเคลื่อนการดำเนินงานแนะแนวประจำศูนย์
แนะแนว สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
                4) จัดทำคู ่มือแนวทางระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและแนะแนว Graduate & Find the way 
“ศึกษาจบ พบเส้นทาง” ให้ครูผู้สอนได้ศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพผ่านโครงการ/
กิจกรรมตามบริบทความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียน  
                5) การจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพศูนย์แนะแนวประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๓๓ เพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำขยายโอกาสและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  
               6) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายโรงเรียนในสังกัด โครงการเด็กดีมีที่เรยีน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
                7) การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
1.2 ระดับสถานศึกษา 
             1.2.1 สถานศึกษาดำเนินงานด้านระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
จำแนกเป็น 
                1) กลุ่มปกติ เน้นสร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมพฤติกรรม เช่น  
1)จัดกิจกรรมโฮมรูม (Homeroom)  
2)จัดประชุมผปกครองชั้นเรียน (Classroom meeting) โดยครูที่ปรึกษา/ ครูประจําชั้น และผู้ปกครอง ร่วมกันวาง
แนวทางในการดูแล  
3)จัดกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เหมาะสม ในการส่งเสริมนักเรียนให้มี คุณภาพมากยิ่งขึ้น 
                2) กลุ่มเสี่ยง จัดกิจกรรมสำหรับการป้องกันและช่วยเหลือปัญหาของนักเรียน อาทิกิจกรรมใน
ห้องเรียน กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมเพื่อช่วยเพื่อน ส่งเสริมการดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่มเพื่อน
นักเรียนอย่างหลากหลาย ตามสภาพปัญหา กิจกรรมซ่อมเสริม กิจกรรมสื่อสารกับผู้ปกครอง 
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แนวทางในการจัดกิจกรรม เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน แบบบันทึกสรุปการคัดกรอง และช่วยเหลือ
นักเรียนเป็น รายบุคคล แบบบันทึกรายงานผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                3) กลุ่มมีปัญหา ให้สถานศึกษาดำเนินการช่วยเหลือและแก้ปัญหารายกรณีโดยเร่งด่วน 
                  1) มีกิจกรรมให้คำปรึกษาเบื้องต้น 
                  2) มีการจัดกิจกรรมซ่อมเสริม 
                  3) สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองได้อย่างทันท่วงทีทันเหตุการณ์ 
                  4) มีกิจกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือป้องกันและแก้ไขท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหา เช่น เพศศึกษา 
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ตกต่ำ ภาวะซึมเศร้าภาวะขาดแคลน ด้อยโอกาส การขาดทักษะทางสังคม การใช้ยาใน 
ทางที่ผิด การใช้สารเสพติด การกลั่นแกล้งรังแก และการใช้ความรุนแรง การลักขโมย ติดเกมส์ และการติดการ
พนัน เป็นต้น 
                4) กลุ่มพิเศษ ให้สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้พัฒนาศักยภาพความสามารถพิเศษขั้นสูงสุด  
สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ มีความเป็นอัจฉริยะ แสดงออกซึ่งความสามารถอันโดดเด่น  ด้านใดด้าน
หนึ่งหรือหลายด้าน อย่างเป็นที่ประจักษ์เมื่อเทียบกับผู้มีอายุในระดับเดียวกันภายใต้สภาพแวดล้อมเดียวกัน         
ซึ่งโรงเรียนต้องให้การส่งเสริมนักเรียนได้พัฒนาศักยภาพความสามารถพิเศษนั้นจนถึงขั้นสูงสุด 
กระบวนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้ประกาศจุดเน้นการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ประจำปี 
2563  “ ปีการศึกษา 2563 ปีแห่งการขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและแนะแนว (Graduate & 
Find the Way)”   

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
มีกระบวนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน มีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการ
ดาเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอกสถานศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร และครูทุกคน มีวิธีการและเครื่องมือที่ชัดเจน มีมาตรฐานคุณภาพ และมี
หลักฐานการทางานที่ตรวจสอบได้เน้นกระบวนการและ
ข ั ้ นตอนของระบบการด ูแลช ่ วย เหล ือน ัก เร ี ยน มี
องค์ประกอบ 5 ประการ คือ 

1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
2. การคัดกรองนักเรียน 
3. การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
4. การพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน 
5. การส่งต่อ 
1.การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

     การรู้จักข้อมูลที่จาเป็นเกี่ยวกับตัวนักเรียนจึงเป็น สิ่งสำคัญ ที่จะช่วยให้ครูที่ปรึกษามีความเข้าใจนักเรียน
มากขึ้น สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือการคัดกรองนักเรียน เป็นประโยชน์ในการส่งเสริม การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาของนักเรียนได้อย่างถูกทาง ซึ่งเป็นข้อมูล เชิงประจักษ์มิใช่การใช้ความรู้สึกหรือการคาดเดาโดยเฉพาะ                  
ในการแก้ไขปัญหานักเรียน ซึ่งจะทำให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดต่อการช่วยเหลือนักเรียนหรือเกิดได้น้อยที่สุด 

2. การคัดกรองนักเรียน 
    การคัดกรองนักเร ียน เป็นการพิจารณาข้อมูลที ่ เก ี ่ยวกับตัวนักเร ียน เพื ่อการจัดกลุ ่มนักเร ียน                         
อาจนิยามกลุ่มได้ 4 กลุ่ม คือ 
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กลุ ่มปกติ คือ นักเรียนที ่ได้รับการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียนแล้ว               
อยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มปกติ ซึ่งควรได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและการส่งเสริมพัฒนา 
  กลุ่มเสี่ยง คือ นักเรียนที่จัดอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มเสี่ยงตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียน 
 ต้องให้การป้องกันหรือแก้ไขปัญหาตามแต่กรณี 

กลุ ่มมีปัญหา คือ นักเรียนที ่จัดอยู ่ในเกณฑ์ของกลุ ่มมีปัญหาตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเร ียน                      
ซึ่งโรงเรียนต้องช่วยเหลือและแก้ปัญหาโดยเร่งด่วน 

กลุ่มพิเศษ คือ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ มีความเป็นอัจฉริยะ แสดงออกซึ่งความสามารถอันโดด
เด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน อย่างเป็นที่ประจักษ์เมื่อเทียบกับผู้มีอายุในระดับเดียวกันภายใต้สภาพแวดล้อม
เดียวกัน ซึ่งโรงเรียนต้องให้การส่งเสริมนักเรียนได้พัฒนาศักยภาพความสามารถพิเศษนั้นจนถึงขั้นสูงสุด 
         การจัดกลุ่มนักเรียนนี้ มีประโยชน์ต่อครูที่ปรึกษาในการหาวิธีการเพ่ือดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างถูกต้อง 
โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาให้ตรงกับปัญหาของนักเรียนยิ่งขึ้น และมีความรวดเร็วในการแก้ไ ขปัญหา เพราะ มี
ข้อมูลของนักเรียนในด้านต่าง ๆ ซึ่งหากครูที่ปรึกษาไม่ได้คัดกรองนักเรียนเพื่อการจัดกลุ่มแล้ว ความชัดเจน ใน
เป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาของนักเรียนจะมีน้อยลง 
มีผลต่อความรวดเร็วในการช่วยเหลือ ซึ่งบางกรณีจา
เป็น ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 
3. การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
   ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูควรให้ความเอาใจ
ใส่กับนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน แต่สาหรับ
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหานั้น จาเป็นอย่างมากที่ต้อง
ให ้ความดูแลเอาใจใส ่อย ่างใกล ้ช ิดและหาว ิธ ีการ
ช่วยเหลือทั้งการป้องกัน และการแก้ไขปัญหา โดยไม่
ปล่อยปละละเลยนักเรียนจนกลายเป็นปัญหาของสังคม 
การสร้างภูมิคุ้มกัน การป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน จึงเป็นภาระงานที่ยิ่งใหญ่และมีคุณค่าอย่างมากใน
การพัฒนาให้นักเรียนเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปการป้องกันและการแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียน
นั้นมีหลายเทคนิค วิธีการ แต่สิ่งที่ครูประจาชั้น/ครูที่ปรึกษา จำเป็นต้องดาเนินการมีอย่างน้อย 2 ประการ คือ 

1. การให้คำปรึกษาเบื้องต้น    2. การจัดกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 
4. การพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน 
     การพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนทุกคน ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนกลุ่มปกติหรือ
กลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา กลุ่มความสามารถพิเศษ ให้มีคุณภาพมากขึ้น ได้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิใจใน
ตนเองในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยป้องกันมิให้นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มปกติและกลุ่มพิเศษกลายเป็นนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มี
ปัญหา และเป็นการช่วยให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหากลับมาเป็นนักเรียนกลุ่มปกติและมีคุณภาพตามมาตรฐานที่
โรงเรียนหรือชุมชนคาดหวังต่อไปการส่งเสริมพัฒนานักเรียนมีหลายวิธีที่โรงเรียนสามารถพิจารณาดาเนินการได้ 
แต่มีกิจกรรมหลักสำคัญ ที่โรงเรียนต้องดาเนินการ คือ 

1. การจัดกิจกรรมโฮมรูม 
2. การเยี่ยมบ้าน 
3. การจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) 
4. การจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการดารงชีวิตและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
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5. การส่งต่อ 
     ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนโดยครูที ่ปรึกษา อาจมีกรณีที ่บางปัญหามีความยกต่อ          
การช่วยเหลือ หรือช่วยเหลือแล้วนักเรียนมีพฤติกรรมไม่ดีขึ้นก็ควรดำเนินการส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ต่อไปเพื่อให้ปัญหาของนักเรียนได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกทางและรวดเร็วขึ้น หากปล่อยให้เป็นบทบาทหน้าที่
ของครูที่ปรึกษาหรือครู คนใดคนหนึ่งเพียงลาพังความยุ่งยากของปัญหาอาจมีมากขึ้น หรือลุกลามกลายเป็นปัญหา
ใหญ่โตจนยากต่อการแก้ไข ซึ่งครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษาสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่กระบวนการรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล หรือการคัดกรองนักเรียน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับลักษณะปัญหาของนักเรียนในแต่ละกรณี 
การส่งต่อแบ่งเป็น 2 แบบ คือ  

1. การส่งต่อภายใน ครูที่ปรึกษาส่งต่อไปยังครูที่สามารถให้การช่วยเหลือนักเรียนได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับลักษณะปัญหา เช่น ส่งต่อครูแนะแนว ครูพยาบาล ครูประจำวิชา หรือฝ่ายปกครอง 

2. การส่งต่อภายนอก ครูแนะแนวหรือฝ่าย
ปกครองเป็นผู ้ดำเนินการส่งต่อไปยังผ ู ้ เช ี ่ยวชาญภายนอก              
หากพิจารณาเห็นว่าเป็นกรณีปัญหาที ่ม ีความยากเกินกว่า
ศักยภาพของโรงเรียนจะดูแลช่วยเหลือได้แล้วรายงานสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  
2.ผลสัมฤทธิ์ 

2.1 เชิงปริมาณ 
                โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนที่มีระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ คิดเป็นร้อยละ 100 
          2.2 เชิงคุณภาพ 
         1.โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ดำเนินการตามระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน อย่างเป็นระบบ จำนวน 85 แห่ง คิดเป็น 100%   

2. มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่ดี ทำให้นักเรียนทุกกลุ่มได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ครบทุกกลุ่ม 
คิดเป็น 100 %  

3. การแนะแนวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึง โรงเรียนดำเนินงานการแนวแนวจำนวน 85 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 100 
3. ปัญหาอุปสรรค 

การเปิดภาคเรียนล่าช้าเป็นเหตุให้การดำเนินงานเยี่ยมบ้านนักเรียนล่าช้าไปด้วย 
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กลยุทธ์ที่ 5 
 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ที่ 8 สถานศึกษาจัดการศึกษา เพื ่อการ บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั ่งยืน  (Sustainable 
Development  Goals:SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา
สู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 1. ร้อยละ 95 ของสถานศึกษาท่ีมีการจัดหาวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสรา้ง
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 100% 

3. ร้อยละ 95 ของครูและนักเรียนที่พัฒนาสื่อ นวัตกรรม วิจัย การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกั บ
สิ่งแวดล้อมตามแนวทาง Thailand 4.0 
1.กิจกรรมที่ดำเนินการ 
 กิจกรรมที ่ 1 แจ้งมาตรการของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ตามหนังสือที่                     
ศธ 04263/1273 งวันที่ 3  เมษายน 2563 โดยให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้ 
         1. มาตรการที่กำหนดในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานหน่วยงานภาครัฐ(สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33)  
  1.1 ให้สถานศึกษากำหนดแนวทางและมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน  
  1.2 บุคลากรในสถานศึกษาจะร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดคัดแยกขยะมูลฝอยลดการ
ใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และโฟม  
  1.3  บุคลากรในสถานศึกษาเป็นหน่วยงานต้นแบบ ในการลดคัดแยกขยะมูลฝอยลดการใช้
ถุงพลาสติกหูหิ้ว และโฟม   
  1.4  ผู้นำองค์กรมีแนวทางและมาตรการในการสร้างความตระหนักและส่งเสริมบทบาทของ
หน่วยงานในการลดคัดแยกขยะมูลฝอยลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และโฟม  
  1.5  สถานศึกษา จะกระทำเป็นตัวอย่างในการลดคัดแยกขยะมูลฝอยลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว 
และโฟม  ด้วยการใช้หลักการ 3R 

2. แนวทางการให้สถานศึกษาดำเนินงาน 
  2.1  โรงเรียนมีการจัดทำแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ถุงพลาสติกหูหิ้ว และโฟม 
ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 และได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร/ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ 
  2.2   มีคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของหน่วยงานสถานศึกษา ทั้งในระดับกิจกรรม
ภาคสนามและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน/การบริหารในหลักสูตรสถานศึกษาชัดเจน 
  2.3  มีการคัดแยกขยะฝอยเพ่ือนำไปจัดการอย่างเหมาะสมถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่มีการนำ
ขยะมูลฝอย ถุงพลาสติกหูหิ้ว และโฟม ที่คัดแยกแล้วกลับไปรวมอีก โดยมีการคัดแยกอย่างน้อยเป็น 3 ประเภท 
คือ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป 
  2.4  มีป้ายแสดงประเภทของขยะมูลฝอย ถุงพลาสติกหูหิ้ว และโฟม ที่ถังขยะอย่างชัดเจน 
สามารถให้ผู้มาใช้บริการสามารถทิ้งขยะได้อย่างถูกต้องโดยสะดวก 
  2.5  มีการบันทึกปริมาณขยะมูลฝอยแต่ละประเภทตามที่กำหนด มีรูปแบบการคัดแยก และมี
การบันทึกแยกตามประเภทขยะภายในหน่วยงานอย่างครบถ้วน 
  2.6   มีจุดเก็บรวบรวมขยะอันตรายที่เหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
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  2.7   มีกิจกรรมให้ความรู้ครู บุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียนในการคัดแยกขยะมูลฝอย
ก่อนทิ้งแก่บุคลากรดังที่กล่าวมาข้างต้น เช่น การจัดกิจกรรมรณรงค์ การอบรมKM การจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่
ชุมชนในเขตบริการของสถานศึกษา ฯลฯ  

2.8   มีกิจกรรมส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียนมีส่วนร่วมในการนำขยะมู
ฝอยมาใช้ประโยชน์ เช่นการทำน้ำหมักชีวภาพ การทำปุ๋ยหมัก ธนาคารขยะ ผ้าป่าขยะรีไซเคิล ฯลฯ  
  2.9   มีกิจกรรมเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก ใช้ครั้งเดียวทิ้ง เช่น จุดให้ยืมถุงผ้า จุดให้ยืมแก้วน้ำ     
จุดเช็คการใช้ตะกร้า/ปิ่นโตอาหาร ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการซื้อสินค้า  
  2.10  มีโครงการเติมเต็มลดการใช้ถุงพลาสติก แก้วน้ำ ปิ่นโต ฯลฯ ลดราคาแก่ลูกค้า/เติม สำหรับ
กลุ่มบุคลากร/ลูกค้าที่นำวัสดุส่วนตัวมาซื้อกับร้านค้าสวัสดิการของสถานศึกษา 
  2.11  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดทำคู ่มือและพัฒนาสื ่อนวัตกรรมในรูปแบบ                   
QR  CODE  และสื่อระบบMultimedia และอื่น ๆ ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู/โรงเรียน ลด
ปริมาณขยะและวัสดุเหลือใช้ 
  2.12   สถานศึกษาร่วมกันพัฒนาวิเคราะห์การดำเนินการจัดกิจกรรมกาเรียนการสอน ที่สร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  /พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการ 
เก็บข้อมูลการลดก๊าซที ่ มีผลต่อปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เช่นคาร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบการ
เปรียบเทียบและการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการดำเนิ นชีว ิตประจำวัน  Carbon  emission  
/Carbon Footprint  ในสถานศึกษาสู ่ ชุมชน ในรูปแบบโรงเรียนสิ ่งแวดล้อมศึกษาเพื ่อการพัฒนาที ่ยั ่งยืน        
หรือจัดทำหน่วยการเรียนรู้บูรณาการสิ่งแวดล้อมฯ/การทำโครงการ กิจกรรม/การจัดกิจกรรมชุมนุม ,ชมรม/
กิจกรรมเสริมหลักสูตร อย่างใดอย่างหนึ่งในการเรียนการสอน 
       2.13  สถานศึกษา มีการจัดทำนโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  2.14   มีการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง
การผลิตและบริโภคท่ี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
  2.15 มีการพัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC  และ  Decision  –   Making               
การนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ การบำบัดน้ำเสีย ลดการใช้เผา
และลดใช้สารเคมี สู่ โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  2.16   มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านระบบ DLTV  ส่งเสริมความรู้เรื่องเกี่ยวกับการ
ผลิตและบริโภคท่ี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อความปลอดภัย และสุขภาพท่ี ดีสู่ สังคมเมืองเชิงนิเวศและการ จัดการ
มลพิษและสิ่งแวดล้อมที่ ดีและการ เลือกผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลาก 
ที่แสดงสัญลักษณ์ท่ี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้บูรณาการการ 
สิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศกับการบริหารจัดการขยะสู่ทักษะอาชีพที่ยั่งยืน(ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 
ดำเนินการ ดังนี้ 
 1.1. ประชุมปฏิบัติการครู  โรงเรียนๆละ 2 คนในวันที่  22 สิงหาคม  2563  
 1.2. ถอดบทเรียนจัดการเรียนการสอนเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพื่อสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการงานนโยบาย“ลดเวลาเรียน        
เพ่ิมเวลารู้” 
 3.  กิจกรรม Show Case  กิจกรรมถอดบทเรียน กรณีโรงเรียนประสบความสำเร็จ เป็นโรงเรียนต้นแบบ
ลดเวลาเรียน เพ่ือเวลารู้ ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : โรงเรียนรัตนบุรี  
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             และกิจกรรม Show Case  กิจกรรมถอดบทเรียนกรณีโรงเรียนประสบความสำเร็จ เป็น โรงเรียน
ต้นแบบการบริหารจัดการยะและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : โรงเรียนแตลศิริวิทยา 
กิจกรรมเสวนากระบวนการกลุ่มกลุ่มถอดบทเรียน 
         4. กิจกรรมกลุ่มถอดบทเรียน โรงเรียนที่เข้าร่วมประชุม แบ่งเป็นกลุ่มโรงเรียน ใหญ่พิเศษ ขนาดใหญ ่กลาง 
และเล็ก 
กิจกรรมที่ 3 นิเทศกำกับ ติดตามการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 
     นิเทศ กำกับ ติดตามแนวทางการจัดกิจกรรมในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ระหว่าง
วันที่ 10  สิงหาคม  2563 – 16 ตุลาคม  2563 โดยดำเนินการ ดังนี้ 

1. ศึกษานิเทศก์เข้าสังเกตชั้นเรียนโดยใช้กระบวนการเปิดชั้นเรียน (Lesson Study) โดยใช้กระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
      2.การนิเทศ ติดตาม งานนโยบาย  

        2.1 การจัดกิจกรรมการจัดการขยะ สิ่งแวดล้อม  
               2.2  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) 

        2.3 การจัดการเรียนการสอนเรียนรวม  
3. กิจกรรมสะท้อนผลการนิเทศตามงานที่ได้รับผิดชอบรายบุคคลกับครู/สะท้อนในภาพรวม 

กิจกรรมที่ 4 การคัดเลือกผลงาน Clip VDO  ด้านสิ่งแวดล้อม ในห้วข้อ  “เลือก ลด ใช้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมน้อม
นำปรัชญาเศรษศฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติแบบ New  Normal”ตามหนังสือที่ ศธ 04263 /2934 ลงวันที่ 18  
สิงหาคม 2563 โดยให้โรงเรียนดำเนินการดังนี้ 

3.1 ให้โรงเรียนจัดทำสื่อการเรียนรู้ผ่านการทำคลิปวีดีโอ  COVID-19 ภายใต้หัวข้อ “เลือก ลด ใช้ ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู ่การปฏิบัติแบบ New Normal” ตามใบสมัครและตาม
หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน 
   3.2 คลิป VDO ความยาง ๓-๕ นาที ไม่จำกัดรูปแบบวิธีการนำเสนอ โดยสามารถส่งผลงานได้ทั้ง
สารคดี ไวรัลวีดิโอ (viral Video) หนังสั้น เอนนิเมชั้น หรืออื่นๆโดยผลงานต้องสื่อความหมายเกี่ยวกับการรณรงค์ 
คัดแยกขยะ เลือกใช้ขยะอย่างถูกต้อง ถูกวิธี ที่เหมาะสม ลดการใช้ขยะที่ก่อให้เกิดมลพิษ มลภาวะ ต่อบุคคลและ
สิ่งแวดล้อม การปรับพฤติกรรมการลด ละเลิกใช้ถุงพลาสติกและโฟม 
  3.3 ส่งผลงานโดย Up Load ผลงานลงyou tube และส่ง URL มายังสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ทีL่ink :  http://gg.gg/garbage262 พร้อมใบสมัคร 
  3.4  ในส่วนช่วงท้ายของคลิป VDO ให้ลงรายละเอียดของคณะกรรมการดำเนินที่มีส่วนในการ
ผลิตผลงานชิ้นนี้ 
  3.5  หนึ่งโรงเรียนส่งผลงานได้เพียง 1 ชิ้นงาน 
  3.6  คลิป VDOที่ส่งประกวดต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือเคย
ได้รับรางวัลจากที่ใดมาก่อน เป็นผลงานที่มิได้ทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียนแบบหรือดัดแปลงของผู้อื่น อันเป็นการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ 
  3.7  ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกและประกาศผลแล้ว ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ที่สามารถนำไปใช้ในการเผยแพร่ หรือดัดแปลงเพื่อใช้ประโยชน์ทางราชการได้ 
            3.8 ผูส้่งผลงานจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการที่เนื้อหา ข้อเท็จจริงในผลงานที่
ส่งเข้าประกวดมีลักษณะละเมิดกฎหมาย หากมีข้อพิพาททางกฎหมายไม่ว่ากรณีใด ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้
ส่งผลงาน 

http://gg.gg/garbage262
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กิจกรรมที่ 5 การขับเคลื่อนกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ
ประจำปี 2563 ข้อที่ 1 การส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก 
           สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ได้แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งดำเนินกิจกรรมการ
ส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก การเลิกใช้ถุงพลาสติกในโรงเรียน ดงนี้ 

1. ให้โรงเรียนทุกแห่งดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก ตามหนังสือสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  ที่ ศธ 04263/ว2606 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563                                        

2. จัดทำวิดีโอขั้นตอนการทำกิจกรรมให้เห็นภาพรวมตั้งแต่ต้นกิจกรรมจนเสร็จกิจกรรม 3 - 5 นาที 
      3.กำหนดเวลาในการทำกิจกรรมวันจันทร์ สิ้นสุดการดำเนินกิจกรรมในวันศุกร์ จากนั้นเปรียบเทียบผล
กิจกรรม ก่อนและหลัง พลาสติกลดไปเท่าใด พร้อมจัดทำสถิติให้เห็นภาพชัดเจน 

4. โรงเรียนรายงานข้อมูลและวิดีโอ การดำเนินกิจกรรมการเลิกใช้ถุงพลาสติกมายังสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 

5. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  รวบรวมข้อมูลการรายงานบันทึกลงแผ่น ดีวีดี ส่งให้ 
สพฐ. ในวันที่ 1 กันยายน 2563 ตามหนังสือที่ ศธ 04263/33110 ลงวันที่ 1 กันยายน 2563    
กิจกรรมที ่6 การขับเคลื่อนกิจกรรมการการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์(Covid-19)  
และการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 

ให้โรงเรียนคุณภาพดีประจำตำบลทั้ง 18 แห่ง เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้บูรณาการ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 

  1.ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ที่ ศธ 04263/ว2338 ลงวันที่ 30  
มิถุนายน 2563 
       2.ให้โรงเรียนดำเนินโครงการ/กิจกรรม จัดการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษารวมถึงการเลือก ลด ใช้วัสดุ
อุปกรณ์การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้เป็นวิถีในโรงเรียน 
 3.ให้โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา รวมถึงการเลือก ลด ใช้วัสดุ
อุปกรณ์การจัดซื้อ จัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                                        

 4.ให้โรงเรียนพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์(Covid-19) ตามข้ันตอนกระบวนการ
จนเสร็จ              

5.โรงเรียนรายงานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์(Covid-19) ตามขั ้นตอน
กระบวนการจนเสร็จ ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน             
 1.1.2 ระดับสถานศึกษา 
         1) การสร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโรงเรียนนำแนวทางและ
นโยบายของสำนักงงานเขตพื้นที่ดำเนินการ  
  1.1) มีการคัดแยกขยะฝอยเพื่อนำไปจัดการอย่างเหมาะสมถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่มีการนำ
ขยะมูลฝอย ถุงพลาสติกหูหิ้ว และโฟม ที่คัดแยกแล้วกลับไปรวมอีก โดยมีการคัดแยกอย่างน้อยเป็น 3 ประเภท 
คือ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะท่ัวไป 
  1.2 ) โรงเรียนมีป้ายแสดงประเภทของขยะมูลฝอย ถุงพลาสติกหูหิ้ว และโฟม ที่ถังขยะอย่าง
ชัดเจน สามารถให้ผู้มาใช้บริการสามารถทิ้งขยะได้อย่างถูกต้องโดยสะดวก 
  1.3)  โรงเรียนมีการบันทึกปริมาณขยะมูลฝอยแต่ละประเภทตามที่กำหนด มีรูปแบบการคัดแยก 
และมีการบันทึกแยกตามประเภทขยะภายในหน่วยงานอย่างครบถ้วน 
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  1.4)  โรงเรียนมีจุดเก็บรวบรวมขยะแยกตามประเภทสีของขยะอันตรายที่เหมาะสม ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ 
  1.5 )  มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ครู บุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียนในการคัดแยกขยะมูล
ฝอยก่อนทิ้งแก่บุคลากรดังที ่กล่าวมาข้างต้น เช่น การจัดกิจกรรมรณรงค์ การอบรม  KM การจัดนิทรรศการ         
ให้ความรู้แก่ชุมชนในเขตบริการของสถานศึกษา ฯลฯ  
  1.6)  มีกิจกรรมส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียนมีส่วนร่วมในการนำขยะมูล
ฝอยมาใช้ประโยชน์ เช่นการทำน้ำหมักชีวภาพ การทำปุ๋ยหมัก ธนาคารขยะ ผ้าป่าขยะรีไซเคิล ฯลฯ  
  1.7)  โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก ใช้ครั้งเดียวทิ้ง เช่น จุดให้ยืมถุงผ้า          
จ ุดให้ย ืมแก้วน้ำ จ ุดเช ็คการใช้ตะกร้า/ปิ ่นโตอาหาร ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที ่ เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม                                 
ในการซื้อสินค้า  
  1.8) มีโครงการเติมเต็มลดการใช้ถุงพลาสติก แก้วน้ำ ปิ่นโต ฯลฯ ลดราคาแก่ลูกค้า/เติม สำหรับ
กลุ่มบุคลากร/ลูกค้าที่นำวัสดุส่วนตัวมาซื้อกับร้านค้าสวัสดิการของสถานศึกษา 
  1.9) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดทำคู ่มือและพัฒนาสื ่อนวัตกรรมในรูปแบบ                    
QR  CODE  และสื่อระบบMultimedia และอื่น ๆ ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู/โรงเรียน ลด
ปริมาณขยะและวัสดุเหลือใช้ 
  1.10)  มีการจัดทำกิจกรรมและจัดบูรณาการสาระการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการ
ผลิตและบริโภคท่ี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
                    1.11 การประชาสัมพันธ์ รณรงค์ของโรงเรียนกับชุมชน เอกสารแผ่นพับโปสเตอร์ การทำคลิป 
VDO เผยแพร่รณรงค์ปลูปจิตสำนึกให้แก่ นักเรียน ชุมชน และประชาชน 
                    1.12 โรงเรียนโรงจัดทำ คลิป VDO เพ่ือรณรงค์เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ “เลือก ลด ใช้ ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อมน้อมนำปรัชญาเศรษศฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติแบบ New  Normal” จำนวน 33  โรงเรียน โดยคระ
กรรมการดำเนินการคัดเลือก ตามประกาศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้รับรางวัล 
จำนวน 5 โรงเรียน ดังนี้ 
                         1.12.1 รางวัลชนะเลิศ                      โรงเรียนบัวเชดวิทยา 

     1.12.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1     โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 
     1.12.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2     โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 
     1.12.4  รางวัลชมเชย                       โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา 
     1.12.5  รางวัลชมเชย                       โรงเรียนแตลศิริวิทยา 

                 1.13  โรงเรียนโดยสภานักเรียนได้จัดทำ คลิป วิดีโอกิจกรรมการส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้
ถุงพลาสติก จำนวน 40 คลิป ในการรณรงค์ดังกล่าว 
        2) การนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงาน รวมทั้งส่งเสริมการคัดแยกขยะ 
                         2.1  โรงเรียนมีการนำขยะมาใช้/แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ดอกไม้ ชุดรีไซเคิล  
                         2.2 โรงเรียนมีการคัดแยกขยะตามแนวทางระบบ 3R 
                         2.3 การนำขยะมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของใช้ในโรงเรียน เช่นไม้กวาด ถังขยะ นำกระดาษ
เศษกระดาษรีมดับเบิลเอ มาเป็นกระดาษโปสเตอร์ 
                        2.4 การนำเศษเปลือกหอย เปลือกไข่ทำเครื่องประดับสำหรับนางรำ 
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                         2.5  การชะล้างถุงพลาสติกตาก/ผึ่งแดดด
ให้แห้ง เพื่อนำไปขาย 
                         2.6 การนำเศษถุงพลาสติกมาทำเป็น
ดอกไม้พวงมาลัย 
                         2.7 นำกระดาษเศษมาทำเป็นกระดาษ/
สมุดมือ 2 
                         2.8 นำเศษของเหลือใช้มาทำเป็นกอง
ผ้าป่า 
                         2.9 และฯลฯ อื่นๆ 
3) การบูรณาการ เรื่อง การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม 
                     โรงเรียนในสังกัด ทุกโรงดำเนินการ
ดำเนินการดังนี้ 
                      3.1 การบูรณาการการเรียนการสอนใน
หลักสูตรสถานศึกษาในการจัดทำหน่วยการเรียนรู้บูรณาการการ
สอนขยะและสิ่งแวดล้อมกับนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ โดยเชื่อมโยงับตัวชัดตามหลักสูตรของสถานศึกษา 
                     3.2 การบูรณาการกับกิจกรรมสภานักเรียนของโรงเรียนในสังกัดโดยการรณรงค์ของสภานักเรียน
กับผู้ปกครองและชุมชน 
                     3.3 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในการดำเนินกิจกรรมของนักเรียน 
                     3.4 การบูรณาการในโครงการหรือค่ายกิจกรรมสิ่งแวดล้อม 
                     3.5 การบูณณาการกับชุมชน/วัด ที่เป็นเขตบริการ-การรักษ์สะอาด การท้งขยะให้ถูกท่ี จิตบรตบ
ริการในการจับจีผ้าตามบุญประเพณีของวัด ชุมชน 
  4) การส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อม 
                   1. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ เช่น สวนพฤษศาสตร์ของโรงเรียน สวนป่าของ 
โรงเรียน/สวนป่าของชุมชน 
                   2. โรงเรียนนำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้
ด้านสิ่งแวดล้อมของเอกชน เช่น โรงเรียนธาตุศรีนคร ไปศึกษา
เตา      เผาขยะการบริหารจัดการขยะของเอกชน  
                   3. การบูรณาการการเรียนรู้ของโรงเรียนกับ
หน่วยงานภายนอก เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล/อบจ./สวน
สวนป่าชุมชน/กรมทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. ผลการดำเนินงาน  
    2.1 เชิงปริมาณ 
        สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม จำนวน 85 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 100 
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                       2.2 เชิงคุณภาพ 
    1.ครูผู้สอนในสังกัดสอนกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการได้ตามแนวกระบวนการจัดการ

เรียนรู้แบบ Active Learning 
   2.นักเรียนมีความรู้สามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ตามแนวทางการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ตามแนว Active Learningของครู  
 

3. ปัญหา อุปสรรค  
                     1.ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน/ปฏิบัติกิจกรรมในปีการศึกษา 2563 ยังไม่เต็มที่
เนื่องจากเจอสถานการณ์โควิด-19 
                     2. การปฏิบัติกิจกรรมอาจจะขาดการต่อเนื่อง 
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กลยุทธ์ที่ 6  
พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและสง่เสริมการมีสว่นร่วม 
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กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
เป้าประสงค์ที่ 9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูล
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยี
ดิจิทัลนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศ Big Data 
7. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีมีแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อสนับสนุนด้านบริหารจัดการสถานศึกษา 

1.กิจกรรมการดำเนินงาน  
 1. จัดหาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ความเร็วไม่
น้อยกว่า 100 Mbps เพื ่อใช้งานร่วมกับ Uninet ที่ได้รับ
จัดสรรจากส่วนกลางให้ทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดความเสถียรของระบบ 
   2. อบรมปฏิบัติการคณะทำงานด้านไอซีที พัฒนา
เคร ื ่ อ งม ื อ ในการน ิ เทศ  กำก ับ  ต ิ ดตาม  ช ่ วย เหลื อ                  
การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
สถานศึกษา 
   3. อบรมปฏิบัติการประยุกต์ใช้การศึกษาทางไกล
ผ ่านระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศและการส ื ่ อสารใน
สถานศึกษา 
   4. นิเทศ กำกับติดตาม สนับสนุน ช่วยเหลือการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
สถานศึกษา 
   5. ประกวดและคัดเล ือกว ิธ ีปฏ ิบ ัต ิท ี ่ด ี  (Best 
Practice) ของสถานศึกษา ด ้านการจ ัดการศ ึกษาด ้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
DLIT และด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในสถานศึกษา 
2.ผลสัมฤทธิ์ 
 1.เชิงปริมาณ 
  1.1. มีระบบอินเตอร์เน็ตภายในสำนักงาน
เขต ฯ เชื่อมโยงวงจรด้วยสาย FIBER OPTIC  ความเร็วไม่
น้อยกว่า 100 Mbps 
  1.2. อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาในสังกัดได้รับการซ่อมแซม ปรับปรุง สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.3. มีคณะทำงานเครือข่ายในการช่วยเหลือปรับปรุง พัฒนา ตลอดจนการบำรุงรักษา ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตกับทุกโรงเรียนในสังกัด 
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  1.4. โรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตามช่วยเหลือด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ไปใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
  1.5. มีวิธีปฏิบัติที ่ดี (Best Practice) ของสถานศึกษา ด้านการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT และด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในสถานศึกษา 
  

 2.เชิงคุณภาพ 
  2.1 มีระบบอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล มีความเสถียรในการใช้งาน 
  2.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 สามารถบริหารจัดการเชื่อมโยงระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตกับสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.4 คณะทำงานเครือข่ายไอซีที มีความรู้ความสามารถในการนิเทศ ติดตาม สนับสนุน ช่วยเหลือ
การดำเนินงานด้านการใช้ไอซีทีในการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  2.5 เกิดการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ในองค์กรผ่านระบบออนไลน์/Social Network ก่อให้เกิด            
องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน 
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กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
เป้าประสงค์ที่ 9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูล
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยี
ดิจิทัลนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีมีระบบการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษา 
และรายงานผลอย่างเป็นระบบ 
1.กิจกรรมการดำเนินงาน 
    1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมการปฏิบัติการนิเทศ กำกับ ติดตาม ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะนำการ
ดำเนินงานการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

2.กิจกรรมที่ 2 สรุปรายงานการนิเทศ 
2.ผลสัมฤทธิ์ 
  1. เชิงปริมาณ 

    1.1 สถานศึกษาร้อยละ 100 ดำเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และมีระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษาที่เข้มแข้ง 

    1.2 สถานศึกษาร้อยละ 100 ที่รับการประเมินคุณภาพภายนอก มีผลการประเมินคุณภาพภายนอก
ระดับดีข้ึนไป 
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       2 เชิงคุณภาพ 
1.ผู ้บริหาร ครู บุคลากรและผู ้ที ่เกี ่ยวข้อง มีความรู ้ความเข้าใจระบบประกันคุณภาพการศึกษา            

ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2564 และสามารถดำเนินการตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.สถานศึกษาที่รับการประเมินคุณภาพภายนอก มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับข้ึนไป 
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ส่วนที่ 4 
  ผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ห น ้ า  63 | 78 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้มีการสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาและแก้ไขปรับปรุง
งานตามภารกิจทุกด้าน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่งผลให้เกิดผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ  (Best Practice)  
ได้หลายเรื่องในที่นี้จะขอยกตัวอย่าง Best Practice ที่สามารถนำไปใช้เป็นแบบอย่างได้ ดังนี้ 
  1.การขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริมการจัดการเรียนร่วมดีเด่น 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ดำเนินการ 2 ด้าน คือ ด้านคุณสมบัติเบื้องต้น       
และด้านคุณสมบัติเฉพาะด้าน 

 1.1 ด้านคุณสมบัติเบื้องต้น 
  องค์ประกอบที่ 1 ด้านกายภาพ 

สภาพแวดล้อมทั ้งภายในและภายนอกสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33                               
มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีความปลอดภัย มีวัสดุครุภัณฑ์และ สิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ มีที่จอดรถ
และน้ำดื่ม กาแฟไว้บริการสำหรับผู้มาติดต่อประสานงานและรวมทั้งผู้ปฏิบัติราชการในสำนักงานอย่างเป็นสัดส่วน
รวมทั้งการจัดสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหารมีป้ายประชาสัมพันธ์บอกสถานที่ชัดเจนตลอดจน     
มีข้อกำหนด/และผลที่เกิดจากการปฏิบัติตามมาตรการประหยักพลังงานที่นโยบายกำหนด 
  องค์ประกอบที่ 2 ด้านวัฒนธรรมองค์กร 
  ผู้บริหารมีภาวะผู้นำทางการบริหารในการนำบุคลากรกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์กล
ยุทธ์ วัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมองค์กรที่สอดคล้องกัน เพื่อให้สะดวกในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ มีการสร้าง
ความตระหนัก ความเข้าใจ การจูงใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร ประชุมเจ้าหน้าที่เพ่ือทำความเข้าใจ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และกำกับ ติดตามอย่างสม่ำเสมอ มีการชื่นชมยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรอย่าง
ทั่วถึงในทุกโอกาส สร้างวินัยในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรโดยมีการสแกนลายมือเพื่อปฏิบัติราชการและกลับ
การปฏิบัติราชการ และชี้แนะเพื่อการพัฒนางานอย่างเป็นระบบ ยึดหลักการบริหารที่  ทุกคนจะต้อง ถือปฏิบัติ  
ตามหลักธรรมาภิบาล  การมีส่วนร่วมโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ให้โอกาสอย่างเท่าเทียมและยึดหลัก
ความสุข ความถูกต้องเป็นธรรม ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายเป็นหลัก 
  องค์ประกอบที่ 3 การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการที่ครอบคลุม ทั้ง 4 งานโดยนำระบบ AMSS+       
มาใช้สนับสนุนการบริหารจัดการ และพัฒนาระบบที่จะสนับสนุน ส่งเสริมเพื่อการเรียนรู้ โดยสร้างเครือข่าย
เชื่อมโยงกับบุคลกรในสถานศึกษาทั้งการสร้างระบบภายในเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน การพัฒนาบุคลากรที่
หลากหลายสนองตอบตามความต้องการและนโยบาย DLTV และเรื่องอื่น ๆ ที่จะนำเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ทำให้บุคลากรในสังกัดมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ และการสร้างระบบ
เครือข่ายเพ่ือการบริหารจัดการระหว่างสำนักงานเขตพ้ืนที่และสถานศึกษาเป็นอย่างดี 
            องค์ประกอบที่ 4 ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการในงาน 4 ด้าน ประสิทธิภาพการบริหาร
ทางวิชาการ โดยการจัดทำแผนพัฒนางานวิชาการ โดยระบบประกันคุณภาพภายในมาเป็นแนวทางหลัก เพ่ือ
เชื่อมโยงสู่การบริหารงานวิชาการ ทั้งการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นการนำสื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ ตลอดจนการนิเทศ กำกับ ติดตามทางวิชาการอย่างเป็นระบบมี
งานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานวิจัย สื่อนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกปีประสิทธิภาพการ
บริหารงบประมาณ โดยการจัดทำแผนงบการใช้ประมาณการ ด้วยการกำกับ ติดตามการใช้ตามพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีเร่งรัด กำกับ ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ จนทำให้ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดและอยู่ในลำดับต้น ๆของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีการเบิกจ่าย
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งบประมาณที่รวดเร็ว มีการระดมทรัพยากรมาใช้พัฒนางานวิชาการและกิจการนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณ จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ที่สนับสนุนงบห้องปฏิบัติการ พัฒนาครู  
นักเรียน และการแข่งขันกีฬานักเรียน ตลอดจนการนำระบบโปรแกรม AMSS+ มาใช้ในการบริหารงบประมาณ
และการเบิกจ่ายเงินเดือน 
  ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล ซึ่งมีแผนอัตรากำลังที่ชัดเจน พร้อมสำหรับที่จะนำไปสู่การ
สรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ตามความต้องการของสถานศึกษาเป็นหลักมีการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องและครอบคลุม
ทั่วถึงการส่งเสริมการวิจัย การขอเลื่อนวิทยฐานะ มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบ ได้ ตลอดจนการ
สนับสนุน ส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ อย่าง
ต่อเนื่องประสิทธิภาพการบริหารทั่วไป มีระบบข้อมูลเครือข่ายสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันถูกต้อง พร้อมใช้งาน การ
ดูแลอาคาร สถานที่ให้สะอาดร่มรื่นสวยงาม ปลอดภัยอยู่เสมอ สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยรวมทั้ง กตปน. อาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาลัยเทคนิค 
วิทยาลัยการอาชีพ และสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาการศึกษาตามนโยบาย และครอบคลุมความต้องการของ
พื้นที่ ตลอดจนการเชิญบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มาเป็นเครือข่ายให้มีส่วนร่วมและองค์คณะบุคคล ที่มา
ช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

องค์ประกอบที่ 5 ด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอื่น 
  การให้ความร่วมมือกับจังหวัด ส่วนราชการต่างๆ หรือหน่วยงานภายในจังหวัดเป็น ไปตามปกติ
อย่างสม่ำเสมอ เข้าร่วมกิจกรรมของท้องถิ่นเพื่อการประสานความร่วมมือซึ่งกันและกันตลอดจนองค์กรหน่วยงาน
ภายนอก เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันซึ่งจะนำมาสู่ความร่วมมือในการทำงานในอนาคต 

 1.2 ด้านคุณสมบัติเฉพาะด้าน 
องค์ประกอบที่ 1 ด้านผลการขับเคลื่อนด้านการจัดการเรียนร่วม 

  สำน ักงานเขตพื ้นท ี ่การศ ึกษาม ัธยมศ ึกษา เขต 33 เป ็นผ ู ้ ให ้การสน ับสน ุน ส ่งเสริม                                  
ให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม ด้วยการให้สถานศึกษาจัดทำโครงการส่งเสริมการจัดการ
เรียนร่วมในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนรองรับในแผนปฏิบัติการประจำปี มีการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี พร้อมทั้งมีการรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนร่วมตลอด 
เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา นอกจากนั้น สถานศึกษายังมีการส่งเสริม สนับสนุน ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา/ครู 
บุคลากร นักเรียน และองค์กรที่มีส่วนร่วมในด้านการจัดการศึกษาเรียนร่วม จากที่นักเรียนพิการเรียนร่วมได้รับ
รางวัลระดับจังหวัด หรือระดับภาค/ชาติ ด้วยการมอบขวัญกำลังใจประกาศเกียรติคุณยกย่องชมเชยต่อสาธารณชน
ที่ประชุมครู/ผู้ปกครอง 
  องค์ประกอบที่ 2 ด้านความสำเร็จที่เกิดด้านคุณภาพผู้เรียนด้านการจัดการเรียนการสอน                     
ด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม และด้านสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนร่วม มีการพัฒนาผู้เรียนมีผลการพัฒนาเต็มศักยภาพตามที่กำหนดไว้ใน
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) ส่งผลให้นักเรียนผ่านการพัฒนา
ตามแผน IEP/IIP และครูผู้สอนได้จัดหาผลิตและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลือ
อ่ืนใดทางการศึกษา เพ่ือนำมาเพ่ือนำแผน ฯ ไปพัฒนานักเรียนทำให้ในภาพรวมของนักเรียนเรียนร่วมในสำนักงาน
เขตพื้นที่คิดผ่านการพัฒนาคิดเป็นร้อยละ 90.39 นอกจากนั้นครูที่อยู่ในกลุ่มสถานศึกษาเรียนร่วมยังได้รับการ
พัฒนาจากสำนักงานเขตพื้นที่ โดยการขยายผลของครูที่เป็นแกนนำของสถานศึกษานำไปขยายผลต่อครูอื่นๆใน
สถานศึกษา ส่งผลให้ครูได้รับรางวัลในระดับเครือข่ายการศึกษาท่ี 13 จังหวัดนครราชสีมา 
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  ในส่วนของผู้บริหารมีการบริหารจัดการเรียนร่วมตามโครงการสร้างซีท(SEAT Frame work)                  
มีการมีการคัดแยก คัดกรองงนักเรียน ดำเนินการอบรมพัฒนาครูจัดทำแผน IEP/IIP จัดบริบทสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
นักเรียนพิการให้น่าอยู่น่าเรียน ในการเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนในการเสนอและแสดงความคิดเห็นมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาต่างๆ รวมทั้งจัดหาสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอนการพัฒนานักเรียนพิการเรียนรว่ม
สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเรียนรวมสถานศึกษามีการส่งต่อเปลี่ยนผ่านนักเรียนทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา ครูผู้สอนรายงานผู้อำนวยการสถานศึกษาในการคัดกรอง พัฒนานักเรียน/สภาพ
ปัญหาที่พบจากการพัฒนานักเรียนและนอกจากนั้น ยังมีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการคัดกรอง/ให้
ความรู้แก่ครู/บุคลากรในสถานศึกษา เช่นศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดสุรินทร์/การนำเรียนพบแพทย์เพื่อการ
วินิจฉัยและการประสานเตรียมการกับหน่วยงานทางการศึกษาในการส่งต่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อเป็นต้น 
  สถานศึกษาในสังกัดมีการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน เพื่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ให้เต็มตามศักยภาพ เช่น จัดทำห้องอ่านหนังสือเฉพาะปรับปรุงสถานที่จัดสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกพ้ืนลาดพ้ืนเอียง 
ห้องน้ำ ฯลฯ สำหรับนักเรียนพิการเรียนรวมนอกจากนั้นยังมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในสถานศึกษาภายนอก
สถานศึกษาในงานที่กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จัดให้กลุ่มโรงเรียนเรียนรวมนำเสนอ
ผลงาน /จัดนิทรรศการ/นำนักเรียนมาร่วมจัดทำสื่อต่าง ๆ ฯลฯ ด้วย 
    และสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ดำเนินการขับเคลื ่อนคุณภาพการ                  
จัดการศึกษาเรียนร่วม โดยการส่งเสริมให้นักเรียนพิการเรียนร่วมได้รับรางวัลระดับจังหวัดขึ้นไปและนอกจากนั้น
ยังมีการส่งเสริมให้ ครูได้รับรางวัลด้านการจัดการเรียนร่วมระดับจังหวัดขึ้นไปและพร้อมนี้สถานศึกษาได้รับรางวัล
ด้านการจัดการเรียนร่วมระดับจังหวัดการดำเนินงานดังรายละเอียด ต่อไปนี้ 
1.รางวัลคุรุสภา  

นายสำเริง บุญโต รางวัลคุรุสภา ระดับดี ประจำปี 2563 สาขาผู้บริหารการศึกษา ระดับดีเด่น 
2.รางวัล“คุรุสดุดี”   
ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”  ประจำปี 2563 โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จำนวน 6 ราย 

1.นายมนตรี  อกอุ่น   
2.นางวันดี  นิตยวัน 
3.นายศภวุฒิ  สนใจ 
4.นางสุเนตร  ขวัญดำ 
5.นายเสงี่ยม  วงศ์พล 
6.นางอรสา  บุญยาพงษ์ 

3.รางวัลครูดีในดวงใจ 2564 
      นายศักดิ์ศรัณย์ สาทิพจันทร์  โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สพม.เขต 33 (สุรินทร์)  
4.รางวัลพลเรือนดีเด่น 

1.ข้าราชการพลเรือนดีเด่น  ประจำปี พ.ศ. 2563 ได้แก่ 
นายสฤษดิ์  วิวาสุขุ  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 

2.ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดสุรินทร์   ประจำปี พ.ศ. 2563  ได้แก่ 
   นางสุเนตร  ขวัญดำ  ตำแหน่งรอง ผอ.สพม.สุรินทร์ 
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5.รางวัลOBEC AWARDS  จำนวน 19 รางวัล 

นายสำเริง บุญโต สพม.เขต 33 (สุรินทร์) ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษายอดเยี่ยม 
ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอน 

สพฐ.ครั้งที่ 9 
ปีการศึกษา 
2562 

2562 ชนะเลิศ
ระดับ

เหรียญทอง 

นายพิทักษ์ ทวีแสง โรงเรียนทับโพธิ์พัฒน
วิทย์ สพม.เขต 33 
(สุรินทร์) 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ยอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้
นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ ทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) ระดับ
มัธยมศึกษา ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนการสอน 

สพฐ.ครั้งที ่9 
ปีการศึกษา 
2562 

2562 ชนะเลิศ
ระดับ

เหรียญทอง 

นางสาวพนมพร 
แก้วใส 

โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย   
สพม.เขต 33 (สุรินทร์) 

รองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
ระดับมัธยมศึกษา ส่งเสริม
การใช้นวัตกรรม PLC 
ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียน
การสอน 

สพฐ.ครั้งที ่9 
ปีการศึกษา 
2562 

2562 ชนะเลิศ
ระดับ

เหรียญทอง 

โรงเรียนทับโพธิ์
พัฒนวิทย์ 

สพม.เขต 33 (สุรินทร์) สถานศึกษายอดเยี่ยม การ
จัดการเรียนรู้ทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) ระดับ
มัธยมศึกษา ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนการสอน 

สพฐ.ครั้งที ่9 
ปีการศึกษา 
2562 

2562 ชนะเลิศ
ระดับ

เหรียญทอง 

นายศักดิ์ศรัณย์  
สาทิพจันทร์ 

โรงเรียนสำโรงทาบ
วิทยาคม สพม.เขต 33 
(สุรินทร์) 

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
บูรณาการ ด้านบริหาร
จัดการ 

สพฐ.ครั้งที ่9 
ปีการศึกษา 
2562 
  

2562 ชนะเลิศ
ระดับ

เหรียญทอง 

นายจรูญ ชัยยิ่ง โรงเรียนวรีวัฒน์โยธิน สพม.
เขต 33 (สุรินทร์) 

ครูผูส้อนยอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรม
นักเรียน ด้านบริหารจัดการ 

สพฐ.ครั้งที ่9 
ปีการศึกษา 
2562 

2562 ชนะเลิศ
ระดับ

เหรียญทอง 
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นางวีนัสชนันต์ 
รันทร 

โรงเรียนกระเทียมวิทยา 
สพม.เขต 33 (สุรินทร์) 

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ด้าน
บริหารจัดการ 

สพฐ.ครั้งที ่9 
ปีการศึกษา 
2562 

2562 ชนะเลิศ
ระดับ

เหรียญทอง 

นางสุรีรัตน์  
จุ้ยกระยาง 

โรงเรียนพญารามวิทยา 
สพม.เขต 33 (สุรินทร์) 

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนการสอน 

สพฐ.ครั้งที ่9 
ปีการศึกษา 
2562 

2562 ชนะเลิศ
ระดับ

เหรียญทอง 

นายพิสิษฐ์  
บูรณ์เจริญ 

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยา
ลัย สพม.เขต 33 
(สุรินทร์) 

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนการสอน 

สพฐ.ครั้งที ่9 
ปีการศึกษา 
2562 

2562 ชนะเลิศ
ระดับ

เหรียญทอง 

นายวิรุจ ก่อแก้ว โรงเรียนจอมพระประชา
สรรค์ สพม.เขต 33 
(สุรินทร์) 

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
กิจกรรมแนะแนว ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนการสอน 

สพฐ.ครั้งที ่9 
ปีการศึกษา 
2562 

2562  ชนะเลิศ
ระดับ

เหรียญทอง 

นางสาวอัจฉราวัลย์ 
สิงห์ภูงา 

โรงเรียนชุมพลวิทยา
สรรค์ สพม.เขต 33 
(สุรินทร์) 

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
กิจกรรมนักเรียน ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนการสอน 

สพฐ.ครั้งที ่9 
ปีการศึกษา 
2562 

2562 ชนะเลิศ
ระดับ

เหรียญทอง 

นายชยานันต์ 
สงวนศรี 

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา 
สพม.เขต 33 (สุรินทร์) 

ครูผูส้อนยอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรม
เพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การเรยีนการสอน 

สพฐ.ครั้งที ่9 
ปีการศึกษา 
2562 

2562 ชนะเลิศ
ระดับ

เหรียญทอง 

นางสาววิภาพร 
แสวงสุข 

โรงเรียนจอมพระประชา
สรรค์ สพม.เขต 33 
(สุรินทร์) 

ครูผูส้อนยอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุม่
สาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการเรยีนการสอน 

สพฐ.ครั้งที ่9 
ปีการศึกษา 
2562 

2562 ชนะเลิศ
ระดับ

เหรียญทอง 
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นางธิดารัตน์             
พรมดี 

โรงเรียนสุรวิทยาคาร   
สพม.เขต 33 (สุรินทร์) 

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
กิจกรรมแนะแนว ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนการสอน 

สพฐ.ครั้งที ่9 
ปีการศึกษา 
2562 

2562 ชนะเลิศ
ระดับ

เหรียญทอง 

นายยุทธภูมิ              
มีพรหมดี 

โรงเรียนประสาทวิทยา
คาร สพม.เขต 33 
(สุรินทร์) 

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนการสอน 

สพฐ.ครั้งที ่9 
ปีการศึกษา 
2562 

2562 ชนะเลิศ
ระดับ

เหรียญทอง 

นางสาวธรรมพร 
ฤทธิรณ 

โรงเรียนชุมพลวิทยา
สรรค์ สพม.เขต 33 
(สุรินทร์) 

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active 
Teacher ระดับ
มัธยมศึกษา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียน
การสอน 

สพฐ.ครั้งที ่9 
ปีการศึกษา 
2562 

2562 ชนะเลิศ
ระดับ

เหรียญทอง 

นางขวัญจิรา     
วงแหวน 

โรงเรียนสิรินธร สพม.
เขต 33 (สุรินทร์) 

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active 
Teacher ระดับ
มัธยมศึกษา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนการสอน 

สพฐ.ครั้งที ่9 
ปีการศึกษา 
2562 

2562 ชนะเลิศ
ระดับ

เหรียญทอง 

นายสันติ       
ประภาสัย 

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 
สพม.เขต 33 (สุรินทร์) 

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การ
จัดการศึกษาโรงเรียนสุข
ภาวะ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนการสอน 

สพฐ.ครั้งที ่9 
ปีการศึกษา 
2562 

2562 ชนะเลิศ
ระดับ

เหรียญทอง 

นายธราดล  
บุญยาพงษ์ 

โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพ
ม.เขต 33 (สุรินทร์) 

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม 
ผู้ปฏิบัติงานการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนการสอน 

สพฐ.ครั้งที ่9 
ปีการศึกษา 
2562 

2562 ชนะเลิศ
ระดับ

เหรียญทอง 
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6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้รับผลการประเมินการบริหารและจัดการศึกษา                          
ขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม คะแนนค่าเฉลี่ยรวม 4.33 
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7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้รับผลการประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม  คะแนนรวมของภาพรวม (3 มาตรฐาน)
ระดับคุณภาพ 5  
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8.ผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2563 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อันดับที่ได้ คะแนน ร้อยละ ระดับผลการประเมิน 

28 จาก 42 เขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

4.27122 85.42 ระดับมาตรฐานขั้นสูง 
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ส่วนที่ 5 
ปัญหาอปุสรรค ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
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 ปัญหาอุปสรรค  
 ด้านผู้เรียน  
  1. นักเรียนร้อยละ  5 ยังขาดทักษะชีวิต  
  2. ยังมีนักเรียนติด 0  ร มส. ร้อยละ 5 
  3.นักเรียนบางส่วนขาดเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนในการเรียน   
  4. ร้อยละ 30 ขาดการเข้าถึงข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัล ที่มีการตรวจสอบอย่างแท้จริงและยึดติด
ค่านิยมสมัยใหม่แบบผิดๆ   
 ด้านครูผู้สอน 
  1.ครูร้อยละ 2 จัดการเรียนการสอนไม่สอดคล้องตามมาตรฐานตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ ของ
หลักสูตร 
  2.ครูร้อยละ 5 ไม่จัดทำหน่วยการจัดการเรียนรู้และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 
  3.ครูร ้อยละ 2  วัดและประเมินผลไม่สอดคล้องตามมาตรฐานตัวชี ้ว ัดหรือผลการเรียนรู้                       
ของหลักสูตร 
  4.ครูร้อยละ 2 ขาดทักษะในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการจัดการเรยีน
การสอน 
  5.ครูร้อยละ 35 ไม่ใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) ในการจัดการเรียนรู้ 
  6.ครูร้อยละ 20 ยังไม่นำกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ผ่านการพัฒนา
บทเรียนร่วมกัน  (LS study) 
 ด้านการบริหารจัดการ 
  1.ผู้บริหารร้อยละ 10 ขาดภาวะผู้นำทางวิชาการ 
  2. สถานศึกษาร้อยละ 5  ดำเนินการไมเ่ป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำป ี
  3. การจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

ด้านผู้เรียน 
  1. จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะชีวิตให้นักเรียนอย่างรอบด้านและต่อเนื่อง เช่น โครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการป้องกันอุบ ัต ิภ ัยทางท้องถนน  โครงการว่ายน้ำเพื ่อช ีวิต                    
โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  โครงการพัฒนาและป้องกันความปลอดภัยทุกด้าน และโครงการ
พัฒนาทักษะชีวิตด้านอื่นๆ 
  2. พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง  โดยใช้กระบวนการวัดผล
ด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
  3. พัฒนาระบบการแนะแนวสถานศึกษาให้เข้มแข็ง รวมทั้งให้นักเรียนกำหนดเป้าหมายชีวิตอย่าง
ชัดเจน 
                     4. ส่งเสริมให้ความรู้และทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital  literacy) 
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ด้านครูผู้สอน 
1.ครูทุกคนควรได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ ด้านการออกแบบ

การจัดการเรียนรู้และผลิตสื่อการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลและการสร้างวินัยทางการเงินการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานทุกคนอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

2.ควรสนับสนุนหรือจัดการให้มีครูที่มีความเชี่ยวชาญทุกสาขาวิชา    
3.ไม่ควรให้ครูผู้สอนต้องไปรับผิดชอบหรือปฏิบัติงานอื่นที่ไม่ใช่การจัดการเรียนการสอนหรือจัด

ให้มีครูส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ไม่ใช่การจัดการเรียนการสอน 
4.ควรสนับสนุนสถานศึกษาให้มีการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตในการเรียน                   

การสอน 
5.ควรสนับสนุนให้สถานศึกษาใช้อาคารฝึกงานและเครื ่องมืออุปกรณ์ ให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้                   

ในเชิงปฏิบัติ 
6.ควรจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาฝีมือแรงงานในอนาคต 
7.ควรมีวีดีทัศน์แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์หรืออ่ืนๆแจกให้สถานศึกษาตามตัวชี้วัด 

ด้านการบริหารจัดการ 
1.ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำทางวิชาการ 
2.ควรลดความเหลื่อมล้ำการบริหารในแต่ละโรงเรียนและเพ่ิมในด้านโอกาสและความเสมอภาค 
3.ควรส่งเสริมให้โรงเรียนขนาดเล็กมีครูผู้สอนที่ตรงกับวิชาเอก 
4.ควรส่งเสริมให้ผู ้บริหารสถานศึกษาให้ความสำคัญกับการใช้แผนปฏิบัติการประจำปีเป็น

เครื่องมือในการบริหารจัดการ 
5.ควรส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทำข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วน  
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ที่ปรึกษา 

1.นายสำเริง  บุญโต         ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33   
2.นางปติมา กาญจนากาศ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
3.นายบุญชาย  โชยรัมย ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
4.นางสุเนตร   ขวัญดำ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
5.นายชวลิต  เจนเจริญ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

คณะผู้จัดทำ 
1.  นายสำเริง บุญโต        ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33   
2.  นางนวลรัตน์  จันทร์เพ็ชร ์    ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
3.  นางจุไรภรณ์  สิริไสย   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
4.  นางปาณิศา  นิเลิศรัมย์      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ   
  
สนับสนุนข้อมูล 
ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย/ศึกษานิเทศก์และบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
 
รูปเล่ม รวบรวม ประสานงาน 
นางปาณิศา  นิเลิศรัมย์      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ      
 
ออกแบบปก 
นางสาวสุชาดา  สามาลย์       พนักงานราชการ 
 
ตรวจทาน 
1.  นายสำเริง  บุญโต      ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
2.  นางนวลรัตน์  จันทร์เพ็ชร์     ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

 
 
 
 




