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ผลจากการ ให้สมาชิกในกลุ่ม วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหา เป้าหมาย การนำแนวทางสู่การปฏิบัติ
และนำเสนอ 
 
กลุ่มที่ 1  การสะท้อนนโยบายการศึกษาสู่การปฏิบัติ/TPS Model 
1. สภาพปัจจุบันและปัญหา 
   1.1 สภาพปัจจุบัน 
         1.1 การขับเคลื่อนนโยบายและปัจจัยตัวป้อนในแต่โรงเรียนไม่เท่าเทียมกัน 
         1.2 ความแตกต่างในการรับรู้ของแต่ละบุคคลต่างกัน 
         1.3 วิธีการสื่อสารและถ่ายทอดจากเขตไปโรงเรียน  และ โรงเรียนไปเขต ยังไม่ประสบความสำเร็จ
เท่าท่ีควร 
         1.4 ระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศยังไม่ต่อเนื่อง 
   1.2 ปัญหาการขับเคลื่อนนโยบายตาม TPS Model ของสพม.33 
         1.2.1 บุคลากรบางส่วนยังไม่เข้าใจต่อแนวทางการบริหารตามโมเดล (เข้าใจไม่ลึกซ้ึงเพียงพอ) 
         1.2.2 วิธีการถ่ายทอดและการสื่อสารภายในองค์กรยังไม่ชัดเจน 
2. เป้าหมาย 
    2.1 เพ่ือพัฒนาให้บุคลากรทุกคน  มีความเข้าใจในนโยบายต่างๆ  ของหน่วยงานต้นสังกัด  และการบริหาร
โดยใช้ TPS Model มากขึ้นและลึกซึ้ง 
   2.2 เพ่ือขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในระดับหน่วยงานและโรงเรียน   จนเกิดเป็นวัฒนธรรมในองค์กรที่ยั่งยืน 
3. แนวทางสู่การปฏิบัติ 
   3.1 โรงเรียนในสังกัดปฏิบัติงานตามคู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา  ของ สพฐ. 
   3.2 ส่งเสริมบุคลากรทุกคนให้สามารถคิดเชิงระบบ และบูรณาการเชื่อมโยงการทำงานตอบสนองนโยบายที่
หลากหลายได้ 
   3.3 พัฒนาระบบการจัดการข้อมูล  (Big  Data) ที่ใช้ได้จริง 
   3.4 ส่งเสริมโรงเรียนดำเนินการตามนโยบาย  TPS Model จนเป็นวัฒนธรรมองค์กร 
   3.5 น้อมนำศาสตร์พระราชา  และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติงานระดับองค์กร  เพ่ือให้
เกิดความยั่งยืน 
4. โครงการ/กิจกรรม 
   4.1 จัดกิจกรรมเพ่ิมพูนประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
   4.2 จัดกิจกรรมถอดบทเรียน (AAR)  เพื่อให้ได้แนวทางการพัฒนา  และข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   4.3 จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาองค์กร  
   4.4 เสริมสร้างขวัญกำลังใจ  และมอบเกียรติบัตรเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 
กลุ่มที่ 2 การส่งเสริมทักษะอาชีพ 
1. สภาพปัจจุบันและปัญหา 
    1.1. ค่านิยมผู้ปกครองในการศึกษาด้านอาชีพ/วิชาชีพ 
    1.2 นโยบายของ สพฐ. ที่เน้นผลการสอบ O-Net 



 
    1.3 ผู้เรียนขาดการวางแผนเป้าหมายชีวิต  
    1.4 ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 
    1.5 ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรม 
    1.6 นักเรียนขาดแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ 
    1.7 นักเรียนขาดความรู้ในเรื่องการประกอบการ  
2. เป้าหมายในการจัดกิจกรรม 

2.1 ส่งเสริม ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางอาชีพ   
      ปีการศึกษา 2564  นักเรียนได้รับการส่งเสริม พัฒนา ร้อยละ 80   
      ปีการศึกษา 2565  นักเรียนได้รับการส่งเสริม พัฒนา ร้อยละ 90  
      ปีการศึกษา 2566  นักเรียนได้รับการส่งเสริม พัฒนา ร้อยละ 100 

   2.2 ครูมีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการจัดกิจกรรมการส่งเสริมทักษะอาชีพ 
   2.3 นักเรียนได้เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ   เรียนรู้ฐานวิจัยจากธุรกิจชุมชนและธุรกิจพอเพียง 
   2.4 เสริมสร้างคุณลักษณะนิสัยที่ดีโดยยึดหลักปรัชญา  ของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. การนำแนวทางสู่การปฏิบัติ 
   3.1 พัฒนาครู ให้มีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการจัดกิจกรรม 
   3.2 พัฒนาหลักสูตร กิจกรรม เพื่อการค้นหาตนเอง วัดแววความถนัดของผู้เรียน 
   3.3 ส่งเสริมการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อการพัฒนาผู้เรียนตามความถนัด 
   3.4 พัฒนานักเรียนด้วยกิจกรรม โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ   ที่มีความหลากหลาย สอดคล้องกับบริบท
ของผู้เรียนสถานศึกษาและชุมชน 
   3.5 ใช้ผังธุรกิจ CANVAS เรียนรู้ สำรวจชุมชน สร้างจุดแข็งเป็นจุดขาย  วางแผนธุรกิจเป็นโครงงาน 
   3.6 ใช้กิจกรรมสำคัญและทรัพยากร ทำโครงการทดลอง ทดสอบตามกระบวนการ 5STEPs 
   3.7 จัดกจิกรรมให้นักเรียนเป็นผู้ประกอบการโดยใช้ผังธุรกิจวางแผนโดยการสร้างต้นทุนและประมาณการ 
ผ่านกิจกรรมตลาดนักเรียนหรือชุมชน ให้ได้ลงมือปฏิบัติจริง  
   3.8 ฝึกการจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย การออม เชื่อมโยงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   3.9 ส่งเสริมให้ผู้เรียน รู้จักคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจ   ในการเลือกประกอบอาชีพที่ตนเองสนใจอย่างมี
เป้าหมาย 
กลุ่มที่ 3  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน   (เว็บไซต์ทดสอบภาษาอังกฤษ gg.gg/mp06g) 
1. สภาพปัจจุบันและปัญหา Current conditions and problems 
   1.1 ด้านหลักสูตร : การใช้นำหลักสูตรไปใช้ไม่สอดคล้องกับพ้ืนฐานของนักเรียนและบริบทของสถานศึกษา 
   1.2 ด้านเทคนิค/กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ : ครูผู้สอนขาดการพัฒนาการใช้เทคนิคในการจัดการเรียนรู้ / 
ขาดการสร้างบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน 
   1.3 ด้านสื่อการเรียนรู้ : การใช้สื่อการเรียนรู้ของครูผู้สอนยังขาดประสิทธิภาพทำให้นักเรียนขาดแรงจูงใจ
ในการเรียนภาษาอังกฤษ 
   1.4 ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ : การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของครูผู้สอนยังขาดความ
หลากหลาย ทำให้การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนยังไม่ตรงตามมาตรฐานของหลักสูตร 
2. เป้าหมาย 
   2.1 มุ่งพัฒนาครูสู่การพัฒนานักเรียน / พัฒนาหลักสูตรให้ลงสู่การปฏิบัติให้มากข้ึน / พัฒนาการใช้
หลักสูตรของครูผู้สอนให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเชิงรุก (Active Learning) 



   2.2 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนด้วยการสร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียนให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 
   2.3 พัฒนาสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้มีความหลากหลายเพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนโดย
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีส่วนร่วมในการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ สร้างเครือข่ายครูผู้สอนภาษาอังกฤษเพ่ือ
สร้าง/รวบรวมสื่อผ่านกระบวนการ PLC 
   2.4 พัฒนาครูผู้สอนให้สามารถใช้เครื่องมือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้สามารถ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
3. การนำแนวทางสู่การปฏิบัติ (แนวทางฯ และโครงการ/กิจกรรม) 
   3.1 กิจกรรมสร้างบรรยากาศในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน English Morning Talk (ครูร่วมกัน
ออกแบบ/สร้างคู่มือภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร) 
   3.2 กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน เพ่ือเป็นเวทีในการแสดงออกด้านการใช้
ภาษาอังกฤษของนักเรียน 
   3.3 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน 
   3.4 กิจกรรมการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษนักเรียนเพ่ือจัดกลุ่มนักเรียนและวางแผนพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษให้นักเรียนตามศักยภาพของนักเรียนในแต่ละกลุ่ม 
กลุ่มที่ 4 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษครูและผู้บริหาร    
1. สภาพปัจจุบันและปัญหา 
    1.1 สภาพบรรยากาศในโรงเรียนไม่เอ้ือต่อการสื่อสารหรือใช้ภาษาอังกฤษ 
    1.2 วัฒนธรรมการใช้ภาษาท้องถิ่นส่งผลให้เกิดอุปสรรค เขินอาย ขาดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ 
    1.3 ครูและผู้บริหารไม่ได้รับการพัฒนาภาษาอังกฤษก่อนหน้านี้ ทำให้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษล่าช้า หรือ
ขาดทักษะทางการสื่อสาร 
    1.4 ขาดแคลนครูต่างชาติในโรงเรียน ส่งผลต่อแรงจูงใจและการสร้างบรรยากาศในโรงเรียน 
2. เป้าหมาย 
   2.1 พัฒนาครูและผู้บริหารในด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  100 %  
   2.2 ครูและผู้บริหารได้รับการทดสอบภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR 100 %  
   2.3 ครูและผู้บริหารมีผลการทดสอบระดับ A1 ขึ้นไป  
3. การนำแนวทางสู่การปฏิบัติ 
   3.1 สร้างทัศนคติที่ดีในการใช้ภาษาอังกฤษ 
   3.2 จัดบรรยากาศท่ีส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในสถานศึกษา 
   3.3 อบรมพัฒนาครูโดยนับชั่วโมง โดยจัดการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
   3.4 ให้ศูนย์ HCEC (จอมพระฯ, ประสาทฯ, ชุมพลฯ)จัดสอบCEFR แก่ครู ผู้บริหารและบุคลากรฯ 100 %  
   3.5 ศึกษาดูงานต่างประเทศและสร้างเครือข่ายครูเจ้าของภาษาในระดับ สพม. หรือระดับสหวิทยาเขต  
   3.6 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งรูปแบบ online และ offline 
 
 
 



กลุ่มที่ 5  การจัดการเรียนการสอน 
1. สภาพปัจจุบันและปัญหา 
    1.1 ปัจจัยภายนอก 
          - การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและเทคโนโลยี 
    1.2 ปัจจัยภายใน 
         1.2.1  บริบทสถานศึกษา 
                   - สภาพสิ่งแวดล้อมไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
                   - ความพร้อมของห้องเรียน/แหล่งเรียนรู้ 
         1.2.2  ผู้บริหาร 
                   - ขาดภาวะความเป็นผู้นำองค์กร 
                   - ขาดภาวะความเป็นผู้นำด้านวิชาการ 
                   - ขาดการนิเทศ กำกับและติดตาม 
         1.2.3 คร ู
                  - ขาดจรรยาบรรณวิชาชีพไม่เป็นครูมืออาชีพ 
                  - ขาดการพัฒนาเทคนิคกระบวนการการจัดการเรียนการสอน 
                  - ไม่มีการปรับปรุงพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เครื่องมือวัดประเมินผล 
                  - ขาดการนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการ 
         1.2.4 นักเรียน 
                  - ขาดความรับผิดชอบ 
                  - ด้อยโอกาส(ความยากจน) 
                  - สภาพสิ่งแวดล้อม สังคมชุมชน 
                  - สภาพเศรษฐกิจ 
2. เป้าหมาย 
    2.1 เชิงปริมาณ 
          2.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรมพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล คิดเป็นร้อยละ 100 
          2.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรมพัฒนารูปแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
คิดเป็นร้อยละ 100 
     2.1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนายกระดับความรู้ความรู้ความสามารถ(ทักษะขั้น
สูง) ตามสาขาวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 
     2.1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบงานหลักสูตรได้รับการอบรมพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100 
     2.1.5 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 100 
     2.1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรมส่งเสริมการพัฒนาความรู้ในการจัดการเรียนการ
สอนสำหรับผู้เรียนที่มีความาสามารถพิเศษ คิดเป็นร้อยละ 100 
         2.1.7 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะ คิดเป็นร้อยละ 100 
    2.2 เชิงคุณภาพ 
          2.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรมพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 
           2.2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรมพัฒนารูปแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน
เชิงรุก 
        2.2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนายกระดับความรู้ความสามารถ(ทักษะขั้นสูง) 



ตามสาขาวิชา 
     2.2.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบงานหลักสูตรผ่านการอบรมพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและสามารถนำไปขยายผลในสถานศึกษาได้ 
     2.2.5 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการ 
     2.2.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรมส่งเสริมการพัฒนาความรู้ในการจัดการเรียนการ
สอนสำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
     2.2.7 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการทดสอบเพื่อประเมินศักยภาพตามสาขาวิชา 
3. การนำแนวทางสู่การปฏิบัติ (โครงการ กิจกรรม) 
    3.1 โครงการอบรมพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ เครื่องมือวัดและประเมินผล 
    3.2 โครงการอบรมพัฒนารูปแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
    3.3 โครงการอบรมพัฒนายกระดับความรู้ ความสามารถ(ทักษะขั้นสูง) ตามสาขาวิชา 
    3.4 โครงการอบรมพัฒนาหลักสูตร 
    3.5 โครงการแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการ 
    3.6 โครงการอบรมการทดสอบเพ่ือประเมินสมรรถนะของครู 
 
กลุ่มที่ 6 การพัฒนาครู 
1. สภาพปัจจุบันและปัญหา 
    ๑.1 สถานศึกษาบางส่วนไม่สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองมากเท่าที่ควร 
    1.๒ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาขาดทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ 
    1.๓ ครูผู้สอนขาดทักษะการใช้สื่อและเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอน 
    1.๔ ครูไม่ครบตามวิชาเอก 
    1.๕ ครูไม่ปรับเปลี่ยนวิธีสอนยังสอนแบบเดิม ๆ  
    1.๖ ครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 
    1.๗ ครูประสบปัญหาส่วนตัวโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน 
   1.๘ ครูบางส่วนขาดจิตสำนึกตระหนักในหน้าที่ความเป็นครูมืออาชีพ 
   1.๙ ครูไม่สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   1.๑๐ ครูขาดการวัดประเมินผลแบบทักษะขั้นสูง  
   ๑๑. ผู้บริหารสถานศึกษาขาดภาวะผู้นำ 
   ๑๒. ผู้บริหารสถานศึกษายังขาดการนิเทศติดตามภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
2. เป้าหมาย 
    2.๑ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดคุณภาพ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  
มีจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
    ๒.2 พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้เกิดคุณภาพ มีภาวะผู้นำทางวิชาการ บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
3. การนำแนวทางสู่การปฏิบัติ 
    3.๑ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
    3.๒ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓  จัดให้มีการประชุมเพ่ือขับเคลื่อน 
พัฒนาครูในระดับหัวหน้ากลุ่มสาระฯ/ผู้อำนวยการสถานศึกษา/สหวิทยาเขต/เครือข่ายต่าง ๆ 
   ๓.3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๓  ร่วมกับโรงเรียนและหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้องส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีมาตรฐาน จัดทำคลัง
ข้อสอบ วัดและประเมินผลตามสภาพจริง   
   3.๔ โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับครูและผู้บริหารสถานศึกษา 



   3.๕ โครงการพัฒนาทักษะการใช้สื่อและเทคโนโลยีสำหรับการจัดการเรียนการสอน 
   3.๖ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามศาสตร์พระราชา 
   3.๗ โครงการพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
 
กลุ่มที่ 7 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๑. สภาพปัจจุบันและปัญหา    
    ๑.๑ ระบบข้อมูลสารสนเทศข้อมูลระบบการดูแล ยังไม่เป็นระบบที่สมบูรณ์ 
    ๑.๒ ปัญหาด้านสังคม เศรษฐกิจมีผลต่อนักเรียน 
    ๑.๓ ปัญหา ๐, ร, ม.ส.  ทีเ่กิดข้ึนกับผู้เรียนในแต่ละโรงเรียน 
    ๑.๔ บุคลากรขาดความตระหนัก ขาดทักษะ ขาดความรู้ความเข้าใจในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    ๑.๕ ภัยคุกคามที่ส่งผลต่อระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๒. เป้าหมาย 
    ๒.๑ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มเด็กพิเศษ มีความอัจฉริยะ มีความสามารถพิเศษ 
    ๒.๒ โรงเรียนทุกโรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งและมีงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
    ๒.๓ นักเรียนทุกคนมีเป้าหมายชีวิตและสำเร็จการศึกษาได้ตามที่หลักสูตรกำหนด 
    ๒.๔ นักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาลดลง 
๓. การนำแนวทางสู่การปฏิบัติ 
    3.1 โครงการ ขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3.๒ โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
 
กลุ่มที่ 8  ปัญหา 0 ร มส 
1. สภาพปัจจุบันและปัญหา 
   1.1 ปัจจัยภายใน  
         - นักเรียน ขาดความสนใจ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ขาดวินัยความรับผิดชอบต่อตัวเอง ขาดความพร้อมและ
สติปัญญา 
   1.2 ปัจจัยภายนอก  
         - สภาพแวดล้อมใกล้ตัว นักเรียน. /ผู้ปกครอง นักเรียนอาศัยอยู่กับปู่ย่าตายาย/ครู (กระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้  การออกแบบหน่วยการเรียนรู้)/ผู้บริหาร/เพื่อน/กระบวนการประเมินผล 
2. เป้าหมาย  
    2.1 เชิงปริมาณ นักเรียนใน สพม.33 จำนวน ประมาณ 51,647 คนไม่มีผลการเรียนเป็น 0 ร มส 
    2.2 เชิงคุณภาพ นักเรียนใน สพม.33 ทุกคน ไม่มีผลการเรียนเป็น  0 ร มส มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนและ 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
3. การนำแนวทางสู่การปฏิบัติ (แนวทางและโครงการ/กิจกรรม) 
    - นำศาสตร์พระราชา เขา้ใจ เข้าถึง  พัฒนา มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา 
    1. ผู้บริหารสถานศึกษา ใช้กระบวนการเชิงราบ กระบวนการกลุ่ม 
    2. ศึกษานิเทศก์ เป็นกัลยาณมิตร ช่วยเหลือโรงเรียน ช่วยเหลือครู 
    3. ครู ใช้จิตวิทยาเชิงบวก 
       - เน้นกระบวนการเรียนรู้ สู่ทักษะ 
       - เรียนรู้เป็นทีม ทำงานเป็นทีม 
  โดย - การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน  - ชีวิตจริง นอกห้องเรียน  - กิจกรรมเสริม/แหล่งเรียนรู้ 
   



แนวทาง “ เข้าใจ  เข้าถึง  พัฒนา” 
  เข้าใจ (P-Plan) 
  ๑. ศึกษาเรียนรู้วิธีการขับเคลื่อนโครงการแก้ปัญหา 0  ร มส  
  ๒. วิเคราะห์ศักยภาพของโรงเรียน บริบท บุคลากร งบประมาณ สิ่งแวดล้อม 
  ๓. วางแผน กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์  จัดทำแผนงาน  / โครงการ/กิจกรรม 
  ๔. สร้างความเข้าใจกับครู  นักเรียน (MOU) ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  เข้าถึง (D-Do) 
  ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนขับเคลื่อนโครงการแก้ปัญหา 0  ร มส  
  ๒. ดำเนินการขับเคลื่อนขับเคลื่อนโครงการแก้ปัญหา 0  ร มส   ตามแนวทาง  เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา 
  ๓. นิเทศ กำกับ ติดตาม 
  ๔. การทบทวนหลังปฏิบัติ 
 พัฒนา (C-Check) 
 ๑. ตรวจสอบและประเมินผล ปรับปรุง แก้ไข 
 ๒. ส่งเสริมพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
 ๓. จัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมประจำปีของสถานศึกษา (SAR) 
 ๔. จัดแสดงผลงานความสำเร็จ 
เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ 

กลุ่มที่ 9 การใช้สารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยีดิจิตอล 
1. สภาพปัจจุบันและปัญหา 
    1.1 ผู้เรียน 
          1.1.1 เลือกใช้สื่อไม่ถูกวิธี/ไม่เหมาะสม 
  1.1.2 ขาดความรู้เท่าทันสื่อ 
    1.2 ผู้สอน 
          1.2.1 ขาดความรู้ความข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิตอล 
 1.2.2 ไม่นำสื่อเทคโนโลยีไปใช้ 
    1.3 ผู้บริหาร 
  1.3.1 ไม่เก่ง ICT 
 1.3.2 ไม่ตระหนักถึงความสำคัญในการให้ครูใช้สื่อฯ 
2. เป้าหมาย 
    2.1 ผู้เรียน 
          2.1.1.สามารถใช้สื่อ เทคโนโลยีได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
   2.1.2 รู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี 
    2.2 ผู้สอน 
        - ผ่านการประเมินทักษะการใช้สื่อ เทคโนโลยีดิจิตอล 
    2.3 ผู้บริหาร 
         - ผู้บริหารผ่านการประเมินการใช้สื่อ เทคโนโลยีดิจิตอล 
3. การนำแนวทางสู่การปฏิบัติ 
    - โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้สื่อ สารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิตอล 



    กิจกรรมพัฒนาผู้บริหาร 
    1. ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับความสำคัญและการใช้สื่อ เทคโนโลยีดิจิตอล 
    2. สร้างความตระหนักและส่งเสริมให้ครูผู้สอนผลิตสื่อ เทคโนโลยีดิจิตอล 
   กิจกรรมพัฒนาผู้สอน 
    1. ผู้สอนเข้าร่วมอบรมการใช้และผลิตสื่อ เทคโนโลยีดิจิตอล และขยายผล 
    2. ผู้สอนผลิตสื่อ เทคโนโลยีดิจิตอล เพ่ือนำไปใช้ในการเรียนการสอน 
   กิจกรรมสำหรับพัฒนาผู้เรียน 
   1. จัดกิจกรรมค่ายรู้เท่าทันการใช้สื่อ เทคโนโลยีดิจิตอล 
   2. ผู้เรียนใช้สื่อ เทคโนโลยดีิจิตอล ที่ครูผู้สอนพัฒนา/สร้างข้ึน 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    1. ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมให้ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
    2. ผู้สอนมีความรู้ในการผลิตสื่อ เทคโนโลยีดิจิตอล และนำไปใช้ในการเรียนการสอน 
    3. ผู้เรียนสามารถใช้สื่อ เทคโนโลยีดิจิตอล ได้อย่างเหมาะสม 

กลุ่มที่ 10 มาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา 
1. สภาพปัจจุบัน และปัญหา 
    1.1 อาคารชำรุดทรุดโทรม 
    1.2 บุคคล (ภายในและภายนอก) 
    1.3 ภัยพิบัติ/ภัยธรรมชาติ 

1.4 ยานพานะไม่ได้มาตรฐาน 
1.5 การทะเลาะวิวาท/ภัยคุกคามทางด้านร่ากายและจิตใจ 

1.6 สื่อเทคโนโลยี  

2. เป้าหมาย 
    2.1 ด้านปรมิาณ  
          - นักเรียน  ครูและบุคลากร ทุกคนมีความปลอดภัย 100 % 
   2.2 ด้านคณุภาพ 
         - นักเรียน ครูและบุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลตนเองในการใช้ชีวิตประจำวันให้ปลอดภัย 
3. การนำแนวทางสู่การปฏิบัต ิ
    ตัวชี้วัด  ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาวะเหมาะสมตามวัย 

1. โครงการ I care you, No bully. 
2. โครงการ To be Number 1 
ตัวช้ีวัด  ร้อยละของผู้เรียนได้รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 
1.  โครงการรู้เท่าทันสื่ออย่างสร้างสรรค์ 
ตัวช้ีวัด  ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบทด้านประเภท 
ขนาด และพ้ืนที่ 
1. โครงการสวนสวยโรงเรียนงาม 
2. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด 



3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ 
4. โครงการซ้อมแผนเผชิญเหตุจากภัยพิบัติต่าง ๆ และจัดหาครุภัณฑ์ 
5. โครงการป้ายจราจรในสถานศึกษาและวินัยจราจร 
 

ตัวช้ีวัด  ร้อยละของสถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มี
ประสิทธิภาพ 
1. โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
2. โครงการอบรมแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3. โครงการประกันสุขภาพนักเรียน 
4. โครงการค่ายวัยใส ลดท้องก่อนวัยอันควร 
5. โครงการพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิภาพนักเรียน 
6. โครงการยกระดับคุณภาพบริการรถรับ-ส่งนักเรียน 
7. โครงการส่งเสริมการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 

 
กลุ่มที่ 11 การประกันคุณภาพการศึกษา 
1. สภาพปัจจุบันและปัญหา 
    1.1 ครูและบุคลากร ขาดความรู้ ความเข้าใจและความ   ตระหนักในการขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
    1.2 ขาดการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย 
    1.3 การดำเนินโครงการและกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 
    1.4 ขาดการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการตามแผนปฏิบัติการ /ไม่สรุปโครงการ 
    1.5 การดำเนินโครงการหรือบางกิจกรรมใช้งบประมาณมากกว่าที่กำหนดในแผน ทำให้งบประมาณในการ
ดำเนินการไม่เพียงพอ 
    1.6 การนิเทศ ติดตาม การดำเนินโครงการหรือกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ไม่สม่ำเสมอและไม่ต่อเนื่อง 
    1.7 ขาดการรวบรวมเอกสาร ข้อมูลสารสนเทศ อย่างเป็นระบบในการสรุป รายงาน โครงการหรือกิจกรรม 
    1.8 ขาดการนำผลการสรุป รายงาน มาวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการพัฒนาปี ต่อไป 
    1.9 ขาดการสะท้อนผลการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา ให้บุคลากรได้รับทราบทำให้
บุคลากรขาดความตระหนัก 
    1.10 ขาดการเผยแพร่ผลการประเมินตนเอง (SAR) ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณชนได้รับทราบอย่าง
ทั่วถึง  
2. เป้าหมาย 
    2.1 พัฒนาครู บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักเก่ียวกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ร้อยละ ๑๐๐ 
    2.2 ทุกโรงเรียนมีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก และมีผลการประเมินในระดับดี ขึ้นไป 
    2.3 โรงเรียนมีการนิเทศ ติดตาม การดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ อย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ 
3. แนวทางสู่การปฏิบัติ 
    3.1 นำกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ มาขับเคลื่อนในการพัฒนางานประกัน
คุณภาพการศึกษา 



    3.2 สร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนัก ให้แก่บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
   3.3 นิเทศ กำกับ ตดิตาม การดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 
   3.4 สรุป รายงานผล เผยแพร่ / จัดประกวดระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
4. โครงการ/กิจกรรม 
    4.1 กิจกรรมอบรมให้ความรู้และสร้างความตระหนัก 
    4.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
    4.3 กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบระบบประกัน 
 
กลุ่มที่ 12 การบริหารจัดการสถานศึกษาในยุค New Normal  ขาดความรู้ความเข้าใจและความตระหนัก
ในสภาพปัญหาในยุค New Normal 
1. สภาพปัจจุบันและปัญหา 

1.1 ขาดความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในสภาพปัญหาในยุค New Normal 
1.2  หลักสูตรยังไม่กระชับยืดหยุ่นและการวัดประเมินผลไม่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาใรูปแบบ

ออนไลน์ 
1.3 ระบบการจัดการสารสนเทศยังไม่ครอบคลุมรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 
1.4 ความไม่พร้อมด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยีในการรองรับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 

2.เป้าหมาย 
   2.1 เชิงปริมาณ 
        2.1.1 คุณครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครองการมีส่วนร่วม ในสถานศึกษา มีทักษะการสื่อสารและ
ความสามารถด้านเทคโนโลยี และคุณครูมีทักษะในการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านทางสังคมออนไลน์ 
        2.2.2 คุณครู นักเรียนและผู้ปกครองชุมชน มีทักษะด้านการสื่อสารความหมายและความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีได้รับการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา  มีความยืดหยุ่นในยุค New Normal ได้  
3. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

3.1 Plan 
         - ประชุมคณะครูPLC วางแผนการจัดกิจกรรมเข้าสู่การเชื่อมโยงเข้ารูปแบบการเรียนในยุค New 
Normal 
   3.2 Do 
         - ดำเนินโครงการในการพัฒนาสร้างสรรค์ใช้ภาษาสื่อสารให้ความรู้และเทคโนโลยีการจัดการรูปแบบ
ออนไลน์ต่างๆ 

3.3 Check 
      1. เผยแพร่ 

 2. สะท้อนความคิดเห็นและสรุปผลการโครงการ 
3.4  Act 

-ปรับปรุงกิจกรรมให้เหมาะสมเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาในยุค New Normal 
4. แนวทางการดำเนินงาน 
    1. โครงการ New Normal ; Connection Communication Community ใช้หลกัทฤษฏี 3C 
        - Connection การอบรมให้ความรู้การมีส่วนร่วมกับองค์กรภายนอกด้านการจัดการศึกษาสถานศึกษา
ในยุค New Normal  
      - Communication การอบรมให้ความรู้ด้านการสื่อสาร ภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัด
การศึกษาสถานศึกษาในยุค New Normal 



      - Community การอบรมให้ความรู้และการมีส่วนร่วมจากชุมชนจาก คณะกรรมการสถานศึกษา อปท. 
รพ.สต. ในการจัดการศึกษาสถานศึกษาในยุค New Normal 
    2. โครงการ Education System การจัดการระบบการจัดการศึกษาในรูปแบบ Platform Online อย่าง
เป็นระบบในการจัดการศึกษาสถานศึกษาในยุค New Normal ในการเข้าถึงในรูปแบบ ออนไลน์ ต่างๆ 

   - course syllabus design การออกแบบหลักสูตร 
   - Network การออกแบบโครงในสังคมข่ายออนไลน์ 

        - Digital Lifestyle การขับเคลื่อนและการใช้วิถีชีวิตใหม่ด้านการศึกษาในถานศึกษาในยุค New 
Normal 
5. ผลการดำเนินงาน 
    5.1 ผู้เรียน 
          5.1.1 นักเรียนมีทักษะการสื่อสารเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

5.1.2 นักเรียนรู้วธิีการปฏิบัติตนในยุค New Normal ,Social distancing  
5.1.3 นักเรียนใช้เทคโนโลยี สร้างสื่อเพ่ือเข้าถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านสังคมออนไลน์ 

ได้อย่างสร้างสรรค์ 
   5.2 โรงเรียน 
         5.2.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน  ด้านการจัดการสถานศึกษาในยุค New Normal  
         5.2.2 คุณครูผู้สอนมีการจัดการหลักสูตรการเรียนออนไลน์อย่างเป็นระบบ 
5.3 ชุมชน 
     5.3.1 ชุมชนให้ความสำคัญมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในสถานศึกษายุค New Normal 

         5.3.2 องค์กรในชุมชนภายนอกมีบทบาทสำคัญต่อการสนับสนุนการจัดการศึกษาในยุค New Normal 
 

 

 

 

  
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและวางแผนการขับเคลื่อนนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
ระหว่างวันที่ 21 - 23 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563  ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กทม. 

ที ่ รายการ ร้อยละ แปลผล 

  ผู้ตอบแบบสอบถาม 

1 ผู้บริหารสถานศึกษา  75.68   

2 รักษาการแทนผู้บริหาร 2.70   

3 ผู้บริหารการศึกษา 8.11   

4 บุคลากรใน สพม.33 2.70   

5 คร ู 10.81   

  รายการความพึงพอใจ 

1 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีประโยชน์ต่อท่าน 4.65 ดีมาก 

2 ท่านได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 4.65 ดีมาก 

3 ท่านได้รับความรู้/ประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือไปปรับใช้ในการ
บริหารงานโรงเรียน 

4.57 ดีมาก 

4 รูปแบบ/หัวข้อ ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.51 ดีมาก 

5 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.62 ดีมาก 

6 การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 4.46 ดีมาก 

7 สถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.57 ดีมาก 

8 วิทยากรสามารถให้ข้อมูล หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี 4.59 ดีมาก 

9 ผู้ประสานงานที่มีความสุภาพ เป็นมิตร และเป็นกันเอง 4.59 ดีมาก 

10 ภาพรวมความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ 4.57 ดีมาก 

  ค่าเฉลี่ย 4.58 ดีมาก 

 

   



 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     



 
 
     


