
 
ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

ที่   56   /2558 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนเิทศติดตามความก้าวหน้าการด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการเวลาเรียน”

ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” (Moderate Class More Knowledge )  (เพ่ิมเติม) 
………………………………. 

      ด้วยรฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” โดยมีการน าร่อง
การด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 นั้น ในการนี้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ขอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโดยพิจารณาจากโรงเรียนที่มีความ
พร้อมและสมัครใจ ร้อยละ 10 ของโรงเรียนในสังกัดโดยพิจารณาโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 
โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ นั้น  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีความ
พร้อมและสมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 18 โรงเรียน และ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้
แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามความก้าวหน้าการด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการเวลาเรียน”ลด
เวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” (Moderate Class More Knowledge )  เพ่ือให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ ในการปรับปรุง
และพัฒนาปัจจัยต่างๆให้มีความพร้อมในการปฏิบัติ ตลอดจนนิเทศ ก ากับ ติดตามโรงเรียนที่รับผิดชอบอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง ตลอดจนรายงานผลความก้าวหน้าในการด าเนินการของโรงเรียนตามนโยบาย ดังกล่าวตั้งแต่
เดือนพฤศจิกายน 2558 ถึงเดือนกุมภาพันธ์  2559  เดือนละ 1 ครั้ง แล้วนั้น เพ่ือให้การด าเนินการนิเทศ
ติดตามฯดังกล่าวมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  จึงขอ
แต่งตั้ง  คณะกรรมการนิเทศติดตามความก้าวหน้าการด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการเวลาเรียน 
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” (Moderate Class More Knowledge ) เพ่ิมเติม ประกอบด้วย 

1.  คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ  มีหน้าทีส่่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษา  อ านวยความสะดวก  สนับสนุนให้
การด าเนินการประชุมฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ประกอบด้วย 

1. นายเกรียงพงศ์  ภูมิราช        ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ประธานกรรมการ 
2. นายบ ารุง  เสียงเพราะดี รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 รองประธานกรรมการ 
3.ว่าที่ ร.ต.นนัต์ชัย แก้วสวุรรณ ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 รองประธานกรรมการ 
4.  นายรัฐวิทย์  ทองนวรัตน์   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 รองประธานกรรมการ 
5.  นางขนิษฐา  โรจนส์กุลพานชิ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  กรรมการ 
6. นางสาวรุ่งเรือง  สนธเิณร     ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล            

การจัดการศึกษา    
กรรมการและ
เลขานุการ 

7. นางสาวบังอร  สนัธนพิพัฒน์   ศึกษานิเทศก์ กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ          

 

2. คณะกรรมการนิเทศติดตามความก้าวหน้าการด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการเวลาเรียน”ลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” (Moderate Class More Knowledge )มีหน้าที่ ด าเนินการวางแผน ก าหนดปฏิทิน
การนิเทศ รูปแบบการนิเทศติดตาม จัดเตรียมเครื่องมือนิเทศติดตาม การนิเทศติดตาม การปรับเนื้อหาภายในแต่
ละวิชา การปรับโครงสร้างเวลาเรียน กระบวนการการจัดการเรียนรู้  รูปแบบ/วิธีการจัดการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล  การทบทวนหลังการปฏิบัติ(AAR)  ตลอดจนให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ ในการปรับปรุงและพัฒนาปัจจัย



ต่างๆให้มีความพร้อมในการปฏิบัติ และรายงานผลความก้าวหน้าของโรงเรียนเดือนละ 1   ทั้งนี้เพ่ือให้การท างาน
มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงขอให้คณะกรรมการนิเทศติดตามฯ แต่ละคณะ ประสานงาน 
การด าเนินการร่วมกับศึกษานิเทศก์ ที่ท าหน้าที่ Smart Trainer ที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย 
      2.1  คณะนิเทศติดตามคณะที่ 1 รับผิดชอบดูแล โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  โรงเรียนคงทองวิทยา  
โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา โรงเรียนแหลมบัววิทยา โรงเรียนสามพรานวิทยา โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษฎ์  และ
โรงเรียนภัทรญาณวิทยา  
      2.2  คณะนิเทศติดตามฯคณะที่ 2 รับผิดชอบดูแล โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 
โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยา โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา  
      2.3  คณะนิเทศติดตามฯคณะที่ 3 รับผิดชอบดูแล โรงเรยีนภ.ป.ร.ราชวิทยาลยั ฯ โรงเรยีนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย  โรงเรียนดอนคาวิทยา  โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา โรงเรียนสถาพรวิทยา และ 
โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา 
 

      ดังนั้นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามความก้าวหน้า
การด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการเวลาเรียน”ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” (Moderate Class 
More Knowledge )  เพ่ิมเติมประกอบด้วย 
 

1.  นายส าเร็จ  แก้วกระจ่าง ข้าราชการบ านาญ เป็นที่ปรึกษาและคณะกรรมการนิเทศติดตามฯคณะที่ 1 
2. นายชาติ  สว่างศรี ข้าราชการบ านาญ เป็นที่ปรึกษาและคณะกรรมการนิเทศติดตามฯคณะที่ 2 
3. นายกิจจา  ชูประเสริฐ ข้าราชการบ านาญ เป็นที่ปรึกษาและคณะกรรมการนิเทศติดตามฯคณะที่ 3 
4. นางขนิษฐา  โรจน์สกุลพานิช ผู้อ านวยการกลุ่ม

นโยบายและแผน 
เป็นคณะกรรมการนิเทศติดตามฯคณะที่ 3 

      
       

 ให้คณะกรรมการฯดังกล่าว ด าเนินการประชุมวางแผนการนิเทศติดตามฯ การนิเทศติดตาม
ความก้าวหน้าการด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการเวลาเรียน”ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” 
(Moderate Class More Knowledge ) ให้สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน   และรายงานความก้าวหน้าของโรงเรียนเดือนละ 1 ครั้ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์และบังเกิดผลดีต่อทางราชการสืบต่อไป 
                 
    ประกาศ  ณ  วันที่  10  พฤศจิกายน     พ.ศ. 2558 
 
                                             
                                                     (นายเกรียงพงศ์  ภูมิราช) 
                              ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 


