บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ กลุ่มนิเทศฯ โทร. ๐๘๘-๕๙๐๐๘๖๕
ที่
เรื่อง

วันที่

๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
ตามที่ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาใน
การเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และพัฒนาการปฏิบัติงานตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มอบหมาย นั้น
ในการนี้ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึก ษา เห็นควรแจ้งสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษทราบและดำเนินการต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนาม
- รายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
- รายงานผลการประเมินการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- หนังสือแจ้ง

(นางสาวณัฐวดี วังสินธ์)
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
..........................................
เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.
ผู้มาประชุม
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

นายชูชาติ แก้วนอก
นายสุรพัฒน์ ชูชัยโตธนพัฒน์
นายสิทธิพร อ่อนคำ
นายนาวิน สีหาบุตร
นายนริศ อัมภรัตน์
นายเชษฐา ค้าคล่อง
นายเดชชัย ดวงแสง
นายบุญมี พุ่มจันทร์
นางสุนทราภรณ์ ธรรมวิเศษ

ผอ.สพม.๒๘
ผอ.รร.โพนทันเจริญวิทย์
ผอ.รร.ขุขันธ์ราษฏร์บำรุง
ผอ.รร.คูซอดประชาสรรค์
ผอ.รร.กันทรารมณ์
ผอ.รร.สมเด็จพระญาณสังวรฯ
ข้าราชการบำนาญ
ผอ.รร.กุดชุมวิทยาคม
ผอ.กลุ่มนิเทศฯ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑ นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา
๒ นางสาวณัฐวดี วังสินธ์
๓ นายณัฐพล พรมลี
๔ นายธนพล แสงหรัญ
๕ นางกัญญาภัค มูลศรีแก้ว
๖ นายราม โสวัน
๗ นายสิทธิพงษ์ สุพรม
๘ นางวิมลวรรณ เปี่ยมจาด
๙ นางสาวเพ็ญนภา นางนอก
๑๐ นายสานแสงดาว นามวา
๑๑ นายทรงศักดิ์ พลศักดิ์
๑๒ นางเยาวรักษ์ พวงมะเทศโสภณ

ประธาน
ผู้แทนผูบ้ ริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ผู้แทนผูบ้ ริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานของเอกชน
ผู้ทรงคุณวุฒิดา้ นการศึกษาปฐมวัย
ผู้ทรงคุณวุฒิดา้ นการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ผู้ทรงคุณวุฒิดา้ นการวิจัยและประเมินผล
ผู้ทรงคุณวุฒิดา้ นการบริหารการศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิดา้ นศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
กรรมการและเลขานุการ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์

๒
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ การจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ที่ ๑๒๔/๒๕๖๓
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ทาง QR Code

มติที่ประชุม

รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
๓.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารการดำเนินงานทั้ง
๔ งานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามคำสั่งสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ที่ ๙๙/๒๕๖๓ เพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในความรับผิดชอบ ให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และส่งผลต่อคุณภาพการจัด
การศึกษาที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ได้มีส่วนร่วมในมีการบริหารและดำเนินการให้ครอบคลุมงานทั้ ง ๔ ด้าน
ได้แก่ การบริหารงานด้านวิชาการ การบริหารงานด้านงบประมาณ การบริหารงาน ด้านงานบุคคล และ
การบริหารงานด้านการบริหารงานทั่วไป เพื่อกำกับ ติดตามการบริหารและดำเนินการใน ๔ ด้านให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๓.๒ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึ ก ษา
ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ที่ ๙๕ /๒๕๖๓ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ และเพื่อให้การดำเนินงานนิเทศ กำกับ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษากับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษาเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย
๓.๓ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสรรหา และการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมิ น ผล และนิ เ ทศการศึ ก ษาของเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา ประจำปี ๒๕๖๓ ตามประกาศสำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยกำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ และ
วิธีการได้มาของคณะกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘
๓.๔ การประกาศจัดตั้งศูนย์ PISA สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๘ เพื่อ
ขับเคลื่อนการนำผล PISA ไปใช้ในการพัฒนาระบบการประเมินผลในชั้นเยน และปรับปรุงคุณภาพผู้เรียน โดย
ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ PISA สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๘ ตามคำสั่ง

๓
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ที่ ๑๒๗/๒๕๖๓ เพื่อเตรียมความพร้อมในการยกระดับ
คุณภาพการประเมินผลการศึกษานานาชาติในภาพของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล สอดรับกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๑๖
การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๘ จ. ด้านการศึกษา (๔) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียน
สามารถเรียนได้ตามความถนัดและปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว
โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติ และระดับพื้นที่
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงประกาศจัดตั้งศูนย์ PISA สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๒๘ เป็นภารกิจภายในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
๓.๕ การนิเทศติดตามการเตรีย มความพร้ อมก่ อนเปิ ดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-๑๙) โรงเรี ย นในสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต ๒๘ ครบทุ ก โรงเรี ย น
สรุปรายละเอียด ดังนี้
1) ในกรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - ๑9)
ยังไม่เข้าสู่สถานการณ์ปกติโรงเรียนในสังกัดของท่านมีความพร้อมในการเปิดเรียนในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
มากน้อยเพียงไร
1.1) จำนวนโรงเรียนทั้งหมดจำนวน 83 โรงเรียน
๑.๒) มีความพร้อมเปิดเรียนจำนวน 83 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100
๑.๓) ไม่มีความพร้อมเปิดเรียนจำนวน.....-.....โรง คิดเป็นร้อยละ........-..........
2) ในกรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - ๑9)
ยังไม่เข้าสู่สถานการณ์ปกติมีจำนวนโรงเรียนที่มีครูสามารถจัดการเรียนการสอนทางไกล
๒.๑) จำนวนโรงเรียนที่ครูมีความพร้อมจัดการเรียนการสอนทางไกลจำนวนโรง
คิดเป็นร้อยละ 100
๒.๒) จำนวนโรงเรียนที่ครูไม่มีความพร้อมจัดการเรียนการสอนทางไกลจำนวนโรง
คิดเป็นร้อยละ......-....... เพราะ....-......
๓) ความพร้อมของจำนวนครัวเรือนที่ร่วมกับโรงเรียนจัดการเรียนการสอนทางไกล
ข้อมูลความพร้อมของ
จำนวน
จำนวน
ครัวเรือน ผู้ปกครองเป็นรายครัวเรือน
โรงเรียนใน
สาเหตุที่ไม่พร้อม
ทั้งหมด
พร้อม
ไม่พร้อม
สังกัด สพท.
(ครัวเรือน) (ครัวเรือน) (ครัวเรือน)
83 โรงเรียน 35,085 28,157
2,928 - อุปกรณ์ในการรับสัญญาณรับชม
- การติดต่อสื่อสารนอกเขตพื้นที่บริการ
- พื้นที่อยู่อาศัยกับการบริการระบบ
อินเทอร์เน็ต
- สภาพความเป็นอยู่ครอบครัว
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๔) ความพร้อมของนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน วันที่ 9 กรกฎาคม ๒๕๖๓
๔.๑) จำนวนนักเรียนมีความพร้อมที่จะเรียนในวันที่ 9 กรกฎาคม ๒๕๖๓
จำนวน 36,157 คน คิดเป็นร้อยละ 92.51
๔.๒) จำนวนนักเรียนที่ยังไม่มีความพร้อม (การเข้าถึงการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ) ที่จะเรียนในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวนคน 2,928 คิดเป็นร้อยละ 7.49 เพราะ ความ
พร้อมเรื่องอุปกรณ์ในการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ความพร้อมด้านค่าบริการอินเทอร์เน็ต และความพร้อม
เกี่ยวกับอุปกรณ์การรับชม
๕) จากสถานการณ์ในปัจจุบันในพื้นที่ ท่านคิดว่าการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จะมีรูปแบบในลักษณะใด
๕.๑) จัดการเรียนการสอนปกติให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite) จำนวน 83
โรง คิดเป็นร้อยละ 100 โดยการจัดการเรียนมาเรียนที่โรงเรียนมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้
- การสลับช่วงเวลามาเรียนของนักเรียน แบบเรียนทุกวัน
- จัดห้องเรียนแบบปกติ เว้นระยะห่าง
- เรียนทุกวัน แต่ใน 1 สัปดาห์ให้เรียนที่บ้านชั้นละ 1 วันหมุนเวียนกันไป
ปกติ/onsite จัดห้องละ 25 คน
- การสลับกลุ่มนักเรียน แบบแบ่งนักเรียนในห้องเรียนเป็น 2 กลุ่ม
- การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียน แบบสลับวันมาเรียน 5 วัน หยุด 9 วัน
- การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียน แบบสลับวันเรียน
๕.๒) จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน แบบปกติให้นักเรียนมาเรียนที่
โรงเรียน (Onsite) ร่วมกับเรียนผ่านทีวี (ON-AIR) และหรือ (ONLINE) จำนวน ...-... โรง คิดเป็นร้อยละ ...-....
๕.๓) จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ระหว่างการเรียนผ่านทีวี (ON-AIR)
และหรือ (ONLINE) จำนวน จำนวน ...-... โรง คิดเป็นร้อยละ ...-....
6) ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
6.1) ด้านความพร้อมของระบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ปัญหา/อุปสรรค : อุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ข้อเสนอแนะ : การของบประมาณสนับสนุน ด้านอุปกรณ์และการจัดการ
เรียนการสอนทางไกล
6.2) ด้านความพร้อมของครู
ปัญหา/อุปสรรค : การใช้สื่อออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอน
ข้อเสนอแนะ : การอบรมให้ความรู้การใช้สื่อเพื่อการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Google Classroom Microsoft Team Google Meet เป็นต้น
6.3) ด้านความพร้อมของผู้ปกครอง
ปั ญ หา/อุ ป สรรค : การใช้ ส ื ่ อ ออนไลน์ ข องผู ้ ป กครอง และ การ
ติดต่อสื่อสารกับทางโรงเรียน
ข้อเสนอแนะ : แนะนำให้ผู้ปกครองเรียนรู้จากนักเรียน และ โรงเรียน
แนะนำติดต่อสื่อสารผ่านทางประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน/ชุมชน
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6.4) ด้านความพร้อมของนักเรียน
ปัญหา/อุปสรรค
1) นักเรียนไม่มีอุปกรณ์ เครื่องมือ ระบบอินเตอร์เน็ต ในการเรียนรู้ทางไกล
และสืบค้นข้อมูลในส่วนของเนื้อหาที่ยังไม่เข้าใจ
2) นักเรียนยังไม่พร้อมกับการเรียนรู้ทางไกล เนื่องจากนักเรียนติดตาม
ผู้ปกครองไปทำงานต่างจังหวัด
3) นั ก เรี ย นไม่ ส ามารถทำใบงานบางรายวิ ช าได้ เช่ น คณิ ต ศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี เป็นต้น เนื่องจากยังไม่สามารถคำนวณหาค่าที่ต้องการได้ และไม่เข้าใจเนื้อหา
ข้อเสนอแนะ
1) การใช้กลุ่มเครือข่ายนักเรียนในชุมชนในการแชร์สัญญาณอินเทอร์เน็ต
หรือการสนับสนุนจากโรงเรียน
2) การแก้ปัญหาโดยครูประจำวิชาแต่ละรายวิชาให้นักเรียนรับชมหรือ
เรียนรู้จากสื่อออนไลน์ หรือสื่ออื่น ๆ ผ่านทางกลุ่มไลน์ และ Facebook
3) การให้ครู/โรงเรียนดำเนินการจัดทำเอกสารเพิ่มเติม และการใช้การสอน
แบบถ่ายทอดสด
๓.๖ แผนปฏิบัติการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ มีรายละเอียดงบประมาณและโครงการตามแผนปฏิบัติการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กำหนด
ยุทธศาสตร์ จุดเน้น เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ กิจกรรม งบประมาณ บทบาท วิธีการและ
ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์จัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
จำนวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) รายละเอียด ดังนี้
สรุปรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1. กลุ่มงบบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(งานประจำ)
จัดสรรจำนวน 1,959,100 บาท
2.กลุ่มงบตามภารกิจของกลุ่มในสำนักงาน
จัดสรรจำนวน 1,420,900 บาท
3.กลุ่มงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จัดสรรจำนวน 1,620,000 บาท
1) กลุม่ งบบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(งานประจำ) จัดสรรจำนวน 1,959,100 บาท ดังนี้
1. ค่าใช้สอย รายละเอียด ดังนี้
1.1 ค่าเดินทางไปราชการ
จำนวน 302,100 บาท
1.2 ค่าจ้างเหมาลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา(9,000x12)
จำนวน 108,000 บาท
1.3 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา(9,000x12x2) จำนวน 216,000 บาท
1.4 ค่าจ้างเหมายามรักษาการณ์ 1 อัตรา(9,000x12)
จำนวน 108,000 บาท
2. ค่าวัสดุ รายละเอียด ดังนี้
2.1 ค่าวัสดุสำนักงาน
จำนวน 350,000 บาท
2.2 ค่าเชื้อเพลิง
จำนวน 150,000 บาท
2.3 ค่าสาธารณูปโภค
จำนวน 500,000 บาท
3. จัดสรรโครงการมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ปี 2563 จำนวน 225,000 บาท
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2) กลุ่มงบตามภารกิจกลุ่มงานในสำนักงาน จำนวน 9 กลุ่ม 1 หน่วย จัดสรรจำนวน 1,420,900 บาท ดังนี้
2.1 กลุ่มอำนวยการ
จำนวน 105,100 บาท
2.2 กลุ่มนโยบายและแผน
จำนวน 110,800 บาท
2.3 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 45,800 บาท
2.4 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
จำนวน 98,100 บาท
2.5 กลุ่มบริหารงานบุคคล
จำนวน 68,700 บาท
2.6 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
จำนวน 150,000 บาท
2.7 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
จำนวน 458,100 บาท
2.8 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
จำนวน 328,300 บาท
2.9 หน่วยตรวจสอบภายใน
จำนวน 32,700 บาท
2.10 กลุ่มกฎหมายและคดี
จำนวน 23,300 บาท
3) กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดสรรจำนวน 1,620,000 บาท ดังนี้
3.1 สหวิทยาเขต จำนวน 11 สหวิทยาเขตๆละ 100,000 บาท
จำนวน 1,100,000 บาท
3.2 ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ๆละ 20,000 บาท จำนวน 520,000 บาท
๓.๗ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักทดสอบทางการศึกษาได้วิเคราะห์ผลการ
ทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รายเขตพื้นที่การศึกษา โดยการจัดกลุ่ม
คุณภาพ ออกเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มดีมาก (อยู่ในอันดับ ๑๐% แรกของกลุ่มเขตพื้นที่การศึกษา)
กลุ่มดี (สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของ สพฐ. แต่ไม่ได้อยู่ในอันดับ ๑๐% แรก)
กลุ่มพอใช้ (ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยของ สพฐ. แต่ไม่ได้อยู่ในอันดับ ๑๐% สุดท้าย)
กลุ่มปรับปรุง (อยู่ในอันดับ ๑๐% สุดท้ายของกลุ่มเขตพื้นที่การศึกษา)
มีรายละเอียดดังนี้
๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๘ ภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ (๓๖.๐๖) เมื่อวิเคราะห์เป็นรายวิชา
- วิชาภาษาไทย
อยู่ในระดับดี (๕๖.๕๐)
- วิชาคณิตศาสตร์
อยู่ในระดับพอใช้ (๒๕.๘๑)
- วิชาวิทยาศาสตร์
อยู่ในระดับพอใช้ (๒๙.๙๙)
- วิชาภาษาอังกฤษ
อยู่ในระดับพอใช้ (๓๑.๙๕)
๒) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๘ ภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ (๓๐.๑๗) เมื่อวิเคราะห์เป็นรายวิชา
- วิชาภาษาไทย
อยู่ในระดับพอใช้ (๔๒.๒๑)
- วิชาคณิตศาสตร์
อยู่ในระดับปรับปรง (๒๑.๒๕)
- วิชาสังคมศึกษา
อยู่ในระดับพอใช้ (๓๕.๐๒)
- วิชาวิทยาศาสตร์
อยู่ในระดับพอใช้ (๒๕.๕๙)
- วิชาภาษาอังกฤษ
อยู่ในระดับพอใช้ (๓๐.๑๗)
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ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
๔.๑ การประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-19) ให้ได้รับการพิจารณาเห็นชอบก่อนการเปิดภาคเรียน โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาได้จัดส่งรายงานผลการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในสังกัดให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
ตามหนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ศธ ๐๒๑๑๐/ว๑๒๖๗ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ และ
จัดส่งให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ตามหนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ที่ ศธ ๐๒๑๐๐/ว๙๒๐
ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
มติที่ป ระชุม คณะกรรมการ ก.ต.ป.น ได้รับ รายงานผลการประเมินความพร้อมของ
โรงเรียนในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 83 แห่ง
โดยมีหลักฐานเป็นใบรับรองที่ลงนามโดยประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้อำนวยการ
โรงเรียน ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เห็นชอบให้เปิดทุกโรงเรียนตรวจสอบการ
รายงานผลดังกล่าว ได้ผลดังนี้
๑) จังหวัดศรีสะเกษ
ผลการประเมิน
จำนวนสถานศึกษา (แห่ง)
โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ จังหวัดศรีสะเกษ
56
โรงเรีย นสามารถเปิดเรีย นได้ แต่ต้องดำเนินการปรับปรุงให้เป็น ไปตาม
มาตรฐานกำหนด
โรงเรียน ไม่สามารถเปิดเรียนได้ ต้องดำเนินการปรับปรุงไปตามมาตรฐานที่
กำหนด และ/หรือประเมินใหม่

ที่
1
2
3
4

กลุ่มที่ 1 โรงเรียนที่สามารถเปิดเรียนได้
จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 56 โรงเรียน
- โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนไม่เกิน 120 คน จำนวน 4 โรงเรียน
อำเภอ/เขต
ตำบล/แขวง
รายชื่อสถานศึกษา
กันทรารมย์
บัวน้อย
บัวน้อยวิทยา
ราษีไศล
หนองหมี
เบญจประชาสรรค์
อุทุมพรพิสัย
โคกหล่าม
โคกหล่ามวิทยา
เมืองศรีสะเกษ
น้ำคำ
น้ำคำวิทยา

ที่
1
2
3

- โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนไม่เกิน 25 คนต่อห้อง จำนวน 19 โรงเรียน
อำเภอ/เขต
ตำบล/แขวง
รายชื่อสถานศึกษา
กันทรารมย์
อีปาด
ประสานมิตรวิทยา
ขุขันธ์
ลมศักดิ์
ลมศักดิ์วิทยาคม
ขุขันธ์
สะเดาใหญ่
สะเดาใหญ่ประชาสรรค์

๘
ที่
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

อำเภอ/เขต
ขุขันธ์
น้ำเกลี้ยง
ปรางค์กู่
ปรางค์กู่
ปรางค์กู่
ปรางค์กู่
พยุห์
เมืองศรีสะเกษ
เมืองศรีสะเกษ
เมืองศรีสะเกษ
เมืองศรีสะเกษ
ยางชุมน้อย
ราษีไศล
ศิลาลาด
อุทุมพรพิสัย
อุทุมพรพิสัย

ตำบล/แขวง
หัวเสือ
ตองปิด
สมอ
สวาย
ดู่
ตูม
โนนเพ็ก
โพนค้อ
คูซอด
หมากเขียบ
หญ้าปล้อง
ลิ้นฟ้า
ไผ่
คลีกลิ้ง
แต้
โคกจาน

รายชื่อสถานศึกษา
สวงษ์วิทยาคม
บัวเจริญวิทยา
โนนกระสังวิทยาคม
สวายพิทยาคม
หนองคูวิทยา
ตูมพิทยานุสรณ์
โนนเพ็กวิทยาคม
มัธยมโพนค้อ
คูซอดประชาสรรค์
ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์)
สิริเกศน้อมเกล้า
ลิ้นฟ้าพิทยาคม
ไผ่งามพิทยาคม
คลีกลิ้งพัฒนาทร
จตุรภูมิพิทยาคาร
ทุ่งสิมวิทยาคม

- โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนเกิน 25 คนต่อห้อง จำนวน 33 โรงเรียน
ที่
อำเภอ/เขต
ตำบล/แขวง
รายชื่อสถานศึกษา
1 กันทรลักษ์
เสาธงชัย
ภูมิซรอลวิทยา
2 กันทรลักษ์
กระแชง
กระแชงวิทยา
3 กันทรลักษ์
สังเม็ก
กันทรลักษ์วิทยาคม
4 กันทรลักษ์
บึงมะลู
บึงมะลูวิทยา
5 กันทรลักษ์
น้ำอ้อม
กันทรลักษ์วิทยา
6 กันทรารมย์
ละทาย
ละทายวิทยา
7 กันทรารมย์
ดูน
กันทรารมณ์
8 ขุขันธ์
ศรีตระกูล
ศรีตระกูลวิทยา
9 ขุขันธ์
ห้วยเหนือ
ขุขันธ์
10 ขุนหาญ
บักดอง
มัธยมบักดองวิทยา
11 น้ำเกลี้ยง
น้ำเกลี้ยง
น้ำเกลี้ยงวิทยา
12 น้ำเกลี้ยง
เขิน
เขื่อนช้างวิทยาคาร
13 โนนคูณ
โนนค้อ
โนนค้อวิทยาคม
14 บึงบูรพ์
บึงบูรพ์
บึงบูรพ์
15 เบญจลักษ์
เสียว
เบญจลักษ์พิทยา
16 ปรางค์กู่
กู่
พอกพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก
17 ปรางค์กู่
พิมาย
ปรางค์กู่

๙
ที่
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

อำเภอ/เขต
พยุห์
ภูสิงห์
ภูสิงห์
เมืองจันทร์
เมืองศรีสะเกษ
เมืองศรีสะเกษ
เมืองศรีสะเกษ
เมืองศรีสะเกษ
ยางชุมน้อย
ราษีไศล
วังหิน
ศรีรัตนะ
ห้วยทับทัน
ห้วยทับทัน
อุทุมพรพิสัย
อุทุมพรพิสัย

ตำบล/แขวง
พยุห์
ละลม
ห้วยตึ๊กชู
หนองใหญ่
โพธิ์
โพธิ์
เมืองใต้
หนองครก
ยางชุมน้อย
ส้มป่อย
วังหิน
สะพุง
ผักไหม
ห้วยทับทัน
ทุ่งไชย
สำโรง

รายชื่อสถานศึกษา
พยุห์วิทยา
ละลมวิทยา
ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์
วรคุณอุปถัมภ์
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
ไกรภักดีวิทยาคม
สตรีสิริเกศ
ศรีสะเกษวิทยาลัย
ยางชุมน้อยพิทยาคม
ส้มป่อยพิทยาคม
นครศรีลำดวนวิทยา
ศรีรัตนวิทยา
ผักไหมวิทยานุกูล
ห้วยทับทันวิทยาคม
ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก
กำแพง

กลุ่มที่ 2 โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ แต่ต้องดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด
ที่
อำเภอ/เขต
ตำบล/แขวง
รายชื่อสถานศึกษา
กลุ่มที่ 3 โรงเรียน ไม่สามารถเปิดเรียนได้ ต้องดำเนินการปรับปรุงไปตามมาตรฐานที่กำหนด และ/หรือประเมินใหม่
ที่
อำเภอ/เขต
ตำบล/แขวง
รายชื่อสถานศึกษา
-

๑๐
๒) จังหวัดยโสธร
ผลการประเมิน
จำนวนสถานศึกษา (แห่ง)
โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ จังหวัดยโสธร
27
โรงเรีย นสามารถเปิดเรีย นได้ แต่ต้องดำเนินการปรับปรุงให้เป็น ไปตาม
มาตรฐานกำหนด
โรงเรียน ไม่สามารถเปิดเรียนได้ ต้องดำเนินการปรับปรุงไปตามมาตรฐานที่
กำหนด และ/หรือประเมินใหม่
กลุ่มที่ 1 โรงเรียนที่สามารถเปิดเรียนได้
จังหวัดยโสธร จำนวน 27 โรงเรียน
- โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนไม่เกิน 120 คน จำนวน 1 โรงเรียน
ที่
อำเภอ/เขต
ตำบล/แขวง
รายชื่อสถานศึกษา
1 คำเขื่อนแก้ว
โพนทัน
โพนทันเจริญวิทย์
- โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนไม่เกิน 25 คนต่อห้อง จำนวน 17 โรงเรียน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

อำเภอ/เขต
กุดชุม
กุดชุม
กุดชุม
คำเขื่อนแก้ว
คำเขื่อนแก้ว
ทรายมูล
ไทยเจริญ
ป่าติ้ว
มหาชนะชัย
เมืองยโสธร
เมืองยโสธร
เมืองยโสธร
เมืองยโสธร
เลิงนกทา
เลิงนกทา
เลิงนกทา
เลิงนกทา

ตำบล/แขวง
กุดชุม
กำแมด
โพนงาม
กู่จาน
ดงแคนใหญ่
ดงมะไฟ
น้ำคำ
ศรีฐาน
โนนทราย
หนองเรือ
หนองหิน
ตาดทอง
เดิด
กุดเชียงหมี
ศรีแก้ว
บุ่งค้า
ห้องแซง

รายชื่อสถานศึกษา
เมืองกลางประชานุกูล
กำแมดขันติธรรมวิทยาคม
โพนงามพิทยาคาร
กู่จานวิทยาคม
สมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์
ดงมะไฟพิทยาคม
น้ำคำวิทยาคม
ศรีฐานกระจายศึกษา
ตระกูลประเทืองวิทยาคม
สิงห์สามัคคีวิทยา
ศิลาทองพิทยาสรรค์
ยโสธรพิทยาสรรค์
สอนแก้วว่องไววิทยา
นาโปร่งประชาสรรค์
ศรีแก้วประชาสรรค์
บุ่งค้าวิทยาคม
ห้องแซงวิทยาคม

๑๑
- โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนเกิน 25 คนต่อห้อง จำนวน 9 โรงเรียน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

อำเภอ/เขต
กุดชุม
ค้อวัง
คำเขื่อนแก้ว
ทรายมูล
ไทยเจริญ
ป่าติ้ว
มหาชนะชัย
เมืองยโสธร
เลิงนกทา

ตำบล/แขวง
กุดชุม
ค้อวัง
ลุมพุก
ทรายมูล
คำเตย
โพธิ์ไทร
ฟ้าหยาด
ในเมือง
สามแยก

รายชื่อสถานศึกษา
กุดชุมวิทยาคม
ค้อวังวิทยาคม
คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
ทรายมูลวิทยา
คำเตยวิทยา
ป่าติ้ววิทยา
มหาชนะชัยวิทยาคม
ยโสธรพิทยาคม
เลิงนกทา

ที่
-

กลุ่มที่ 2 โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ แต่ต้องดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด
อำเภอ/เขต
ตำบล/แขวง
รายชื่อสถานศึกษา
-

ที่
-

กลุ่มที่ 3 โรงเรียน ไม่สามารถเปิดเรียนได้ ต้องดำเนินการปรับปรุงไปตามมาตรฐานที่กำหนด และ/หรือประเมินใหม่
อำเภอ/เขต
ตำบล/แขวง
รายชื่อสถานศึกษา
-

ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องอื่น ๆ
นางเยาวรักษ์ พวงมะเทศโสภณ : เปลี่ยนแปลงชื่อสหวิทยาเขต เดิมชื่อสหวิทยาเขตกำแพง เปลี่ยนแปลง
เป็นสหวิทยาเขตปราสาทหิน
นายชูชาติ แก้วนอก : มอบหมายนายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 และนางสาวเพ็ญนภา ยางนอก ผู้อำนวยการกลุ่มส่ งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วม
ประชุมที่ กศจ.ยโสธร

๑๒
ปิดการประชุม เวลา 1๗.๐0 น.

(นางสาวณัฐวดี วังสินธ์)
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

ผู้บันทึกการประชุม

(นางสุนทรภรณ์ ธรรมวิเศษ)
ผู้ทานรายงานการประชุม
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา

(นายชูชาติ แก้วนอก)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘

๑๓

ที่ ศธ ๐๔๒๕๘ / ๒๕๕๓

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
ถนนวันลูกเสือ ตำบลหนองครก อ.เมือง ฯ
จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐
๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง

รายงานผลการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
อ้างถึง หนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ศธ ๐๒๑๑๐/ว๑๒๖๗ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานรายงานผลการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาฯ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
จำนวน ๑ ฉบับ
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะกษ ได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ได้ดำเนินการรายงานผลการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในการเปิด
ภาคเรี ย นปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๓ ให้ ส ำนั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ พร้ อ มรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาพิจารณากลั่นกรองก่อนเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ นั้น
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ได้ดำเนินการสรุปผลการประเมินความ
พร้อมของโรงเรียนในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จากโรงเรีย นในสั ง กั ด จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษสามารถเปิ ด การเรี ยนได้ จำนวน ๕๖ แห่ ง
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร. ๐๙๘ ๕๘๔๕๗๔๑ (สุนทราภรณ์ ธรรมวิเศษ)
โทรสาร. ๐-๔๕๖๑-๓๓๗๙
http://secondary28.go.th

แบบรายงานผลการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ได้รับรายงานผลการประเมินความพร้อมของ
โรงเรียนในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากโรงเรียนในสังกัด จำนวน 83 แห่ง โดยมีหลักฐานเป็นใบรับรองที่ลง
นามโดยประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 ตรวจสอบการรายงานผลดังกล่าว ได้ผลดังตาราง
ผลการประเมิน
จำนวนสถานศึกษา (แห่ง)
โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ จังหวัดศรีสะเกษ
56
โรงเรีย นสามารถเปิดเรีย นได้ แต่ต้องดำเนินการปรับปรุงให้เป็น ไปตาม
มาตรฐานกำหนด
โรงเรียน ไม่สามารถเปิดเรียนได้ ต้องดำเนินการปรับปรุงไปตามมาตรฐานที่
กำหนด และ/หรือประเมินใหม่
หมายเหตุ ได้แนบรายชื่อโรงเรียนมาพร้อมแนบรายงานผลการประเมินฯ ฉบับนี้

(นายชูชาติ แก้วนอก)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

๒
รายชื่อสถานศึกษาจำแนกตามสถานที่ตั้งและผลการประเมินความพร้อมของสถานศึกษา
ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กลุ่มที่ 1 โรงเรียนที่สามารถเปิดเรียนได้
จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 56 โรงเรียน
ที่
อำเภอ/เขต
ตำบล/แขวง
รายชื่อสถานศึกษา
1 กันทรลักษ์
เสาธงชัย
ภูมิซรอลวิทยา
2 กันทรลักษ์
กระแชง
กระแชงวิทยา
3 กันทรลักษ์
สังเม็ก
กันทรลักษ์วิทยาคม
4 กันทรลักษ์
บึงมะลู
บึงมะลูวิทยา
5 กันทรลักษ์
น้ำอ้อม
กันทรลักษ์วิทยา
6 กันทรารมย์
บัวน้อย
บัวน้อยวิทยา
7 กันทรารมย์
อีปาด
ประสานมิตรวิทยา
8 กันทรารมย์
ละทาย
ละทายวิทยา
9 กันทรารมย์
ดูน
กันทรารมณ์
10 ขุขันธ์
ลมศักดิ์
ลมศักดิ์วิทยาคม
11 ขุขันธ์
สะเดาใหญ่
สะเดาใหญ่ประชาสรรค์
12 ขุขันธ์
หัวเสือ
สวงษ์วิทยาคม
13 ขุขันธ์
ศรีตระกูล
ศรีตระกูลวิทยา
14 ขุขันธ์
ห้วยเหนือ
ขุขันธ์
15 ขุนหาญ
บักดอง
มัธยมบักดองวิทยา
16 น้ำเกลี้ยง
ตองปิด
บัวเจริญวิทยา
17 น้ำเกลี้ยง
น้ำเกลี้ยง
น้ำเกลี้ยงวิทยา
18 น้ำเกลี้ยง
เขิน
เขื่อนช้างวิทยาคาร
19 โนนคูณ
โนนค้อ
โนนค้อวิทยาคม
20 บึงบูรพ์
บึงบูรพ์
บึงบูรพ์
21 เบญจลักษ์
เสียว
เบญจลักษ์พิทยา
22 ปรางค์กู่
สมอ
โนนกระสังวิทยาคม
23 ปรางค์กู่
สวาย
สวายพิทยาคม
24 ปรางค์กู่
ดู่
หนองคูวิทยา
25 ปรางค์กู่
ตูม
ตูมพิทยานุสรณ์
26 ปรางค์กู่
กู่
พอกพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก
27 ปรางค์กู่
พิมาย
ปรางค์กู่
28 พยุห์
โนนเพ็ก
โนนเพ็กวิทยาคม
29 พยุห์
พยุห์
พยุห์วิทยา
30 ภูสิงห์
ละลม
ละลมวิทยา
31 ภูสิงห์
ห้วยตึ๊กชู
ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์

๓
ที่
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

อำเภอ/เขต
เมืองจันทร์
เมืองศรีสะเกษ
เมืองศรีสะเกษ
เมืองศรีสะเกษ
เมืองศรีสะเกษ
เมืองศรีสะเกษ
เมืองศรีสะเกษ
เมืองศรีสะเกษ
เมืองศรีสะเกษ
เมืองศรีสะเกษ
ยางชุมน้อย
ยางชุมน้อย
ราษีไศล
ราษีไศล
ราษีไศล
วังหิน
ศรีรัตนะ
ศิลาลาด
ห้วยทับทัน
ห้วยทับทัน
อุทุมพรพิสัย
อุทุมพรพิสัย
อุทุมพรพิสัย
อุทุมพรพิสัย
อุทุมพรพิสัย

ตำบล/แขวง
หนองใหญ่
น้ำคำ
โพนค้อ
คูซอด
หมากเขียบ
หญ้าปล้อง
โพธิ์
โพธิ์
เมืองใต้
หนองครก
ลิ้นฟ้า
ยางชุมน้อย
หนองหมี
ไผ่
ส้มป่อย
วังหิน
สะพุง
คลีกลิ้ง
ผักไหม
ห้วยทับทัน
โคกหล่าม
แต้
โคกจาน
ทุ่งไชย
สำโรง

รายชื่อสถานศึกษา
วรคุณอุปถัมภ์
น้ำคำวิทยา
มัธยมโพนค้อ
คูซอดประชาสรรค์
ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์)
สิริเกศน้อมเกล้า
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
ไกรภักดีวิทยาคม
สตรีสิริเกศ
ศรีสะเกษวิทยาลัย
ลิ้นฟ้าพิทยาคม
ยางชุมน้อยพิทยาคม
เบญจประชาสรรค์
ไผ่งามพิทยาคม
ส้มป่อยพิทยาคม
นครศรีลำดวนวิทยา
ศรีรัตนวิทยา
คลีกลิ้งพัฒนาทร
ผักไหมวิทยานุกูล
ห้วยทับทันวิทยาคม
โคกหล่ามวิทยา
จตุรภูมิพิทยาคาร
ทุ่งสิมวิทยาคม
ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก
กำแพง

กลุ่มที่ 2 โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ แต่ต้องดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด
ที่
อำเภอ/เขต
ตำบล/แขวง
รายชื่อสถานศึกษา
กลุ่มที่ 3 โรงเรียน ไม่สามารถเปิดเรียนได้ ต้องดำเนินการปรับปรุงไปตามมาตรฐานที่กำหนด และ/หรือประเมินใหม่
ที่
อำเภอ/เขต
ตำบล/แขวง
รายชื่อสถานศึกษา
-

ด่ วนที่สุด
ที่ ศธ ๐๔๒๕๘ /๒๕๕๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
ถนนวันลูกเสือ ตำบลหนองครก อ.เมือง ฯ
จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐
๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง

รายงานผลการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
อ้างถึง หนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ที่ ศธ ๐๒๑๐๐/ว๙๒๐ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานรายงานผลการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาฯ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
จำนวน ๑ ฉบับ
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ได้แจ้งให้ส ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ได้ดำเนินการรายงานผลการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในการเปิด
ภาคเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร พร้อมรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนา
การศึกษาพิจารณากลั่นกรองก่อนเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยโสธร นั้น
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ได้ดำเนินการสรุปผลการประเมินความ
พร้อมของโรงเรียนในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จากโรงเรียนในสังกัด จังหวัดยโสธรสามารถเปิดการเรียนได้ จำนวน ๒๗ แห่ง ตามเอกสาร
แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร. ๐๙๘ ๕๘๔๕๗๔๑ (สุนทราภรณ์ ธรรมวิเศษ)
โทรสาร. ๐-๔๕๖๑-๓๓๗๙
http://secondary28.go.th

แบบรายงานผลการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ได้รับรายงานผลการประเมินความพร้อมของ
โรงเรียนในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากโรงเรียนในสังกัด จำนวน 83 แห่ง โดยมีหลักฐานเป็นใบรับรองที่ลง
นามโดยประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ตรวจสอบการรายงานผลดังกล่าว ได้ผลดังตาราง
ผลการประเมิน
จำนวนสถานศึกษา (แห่ง)
โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ จังหวัดยโสธร
27
โรงเรีย นสามารถเปิดเรีย นได้ แต่ต้องดำเนินการปรับปรุงให้เป็น ไปตาม
มาตรฐานกำหนด
โรงเรียน ไม่สามารถเปิดเรียนได้ ต้องดำเนินการปรับปรุงไปตามมาตรฐานที่
กำหนด และ/หรือประเมินใหม่
หมายเหตุ ได้แนบรายชื่อโรงเรียนมาพร้อมแนบรายงานผลการประเมินฯ ฉบับนี้

(นายชูชาติ แก้วนอก)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

๒
กลุ่มที่ 1 โรงเรียนที่สามารถเปิดเรียนได้
จังหวัดยโสธร จำนวน 27 โรงเรียน
ที่
อำเภอ/เขต
ตำบล/แขวง
1 กุดชุม
กุดชุม
2 กุดชุม
กำแมด
3 กุดชุม
โพนงาม
4 กุดชุม
กุดชุม
5 ค้อวัง
ค้อวัง
6 คำเขื่อนแก้ว
โพนทัน
7 คำเขื่อนแก้ว
กู่จาน
8 คำเขื่อนแก้ว
ดงแคนใหญ่
9 คำเขื่อนแก้ว
ลุมพุก
10 ทรายมูล
ดงมะไฟ
11 ทรายมูล
ทรายมูล
12 ไทยเจริญ
น้ำคำ
13 ไทยเจริญ
คำเตย
14 ป่าติ้ว
ศรีฐาน
15 ป่าติ้ว
โพธิ์ไทร
16 มหาชนะชัย
โนนทราย
17 มหาชนะชัย
ฟ้าหยาด
18 เมืองยโสธร
หนองเรือ
19 เมืองยโสธร
หนองหิน
20 เมืองยโสธร
ตาดทอง
21 เมืองยโสธร
เดิด
22 เมืองยโสธร
ในเมือง
23 เลิงนกทา
กุดเชียงหมี
24 เลิงนกทา
ศรีแก้ว
25 เลิงนกทา
บุ่งค้า
26 เลิงนกทา
ห้องแซง
27 เลิงนกทา
สามแยก

รายชื่อสถานศึกษา
เมืองกลางประชานุกูล
กำแมดขันติธรรมวิทยาคม
โพนงามพิทยาคาร
กุดชุมวิทยาคม
ค้อวังวิทยาคม
โพนทันเจริญวิทย์
กู่จานวิทยาคม
สมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์
คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
ดงมะไฟพิทยาคม
ทรายมูลวิทยา
น้ำคำวิทยาคม
คำเตยวิทยา
ศรีฐานกระจายศึกษา
ป่าติ้ววิทยา
ตระกูลประเทืองวิทยาคม
มหาชนะชัยวิทยาคม
สิงห์สามัคคีวิทยา
ศิลาทองพิทยาสรรค์
ยโสธรพิทยาสรรค์
สอนแก้วว่องไววิทยา
ยโสธรพิทยาคม
นาโปร่งประชาสรรค์
ศรีแก้วประชาสรรค์
บุ่งค้าวิทยาคม
ห้องแซงวิทยาคม
เลิงนกทา

๓
กลุ่มที่ 2 โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ แต่ต้องดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด
ที่
-

อำเภอ/เขต
-

ตำบล/แขวง
-

รายชื่อสถานศึกษา
-

กลุ่มที่ 3 โรงเรียน ไม่สามารถเปิดเรียนได้ ต้องดำเนินการปรับปรุงไปตามมาตรฐานที่กำหนด และ/หรือ
ประเมินใหม่
ที่
-

อำเภอ/เขต
-

ตำบล/แขวง
-

รายชื่อสถานศึกษา
-

