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รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ 

วันศุกร์ ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมพระราชปริยัติบัณฑิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 

........................................................ 
 
ผู้มาประชุม 
๑. ว่าที่ ร.ต. สมจิตร รอดเรือง รอง ผอ.สพม. พล อต ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง  

รอง ผอ.สพม.พช รักษาราชการแทน ผอ.สพม.พช 
๒. นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์   รอง ผอ.สพม.พช 
๓. นายพร ดังดี    รอง ผอ.สพม.พช 
๔. ส.ต.ท.สุชาติ สวุรรณเลิศ  รอง ผอ.สพม.พช 
๕. นายวิเศษ  ปิ่นพิทักษ์   ผอ.รร. เพชรพิทยาคม 
๖. นายวัชรินทร์ ดีดาร ์   ผอ.รร. สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
๗. นางสาวณฐมน  คุณเที่ยง  ผอ.รร. พัชรพิทยาคม 
๘. นางสุกัญญา การมงคล (ผู้แทน)  ผอ.รร. วังโป่งพิทยาคม 
๙. นายศราวุฒิ ยมยิ่ง (ผู้แทน)  ผอ.รร. วังโป่งศึกษา 
๑๐. พลตำรวจตรีสุริยัน จันเกนิ (ผู้แทน) ผอ.รร. วิทยานุกูลนารี 
๑๑. นายวุฒิ  ศรีศรุตวงศ์   ผอ.รร. ชนแดนวิทยาคม 
๑๒. นายพงษ์ศักดิ์  กางถิ่น  ผอ.รร. เนินพิทยาคม 
๑๓. นายไกรโรจน์ สิงห์สถิต  ผอ.รร. เพชรบูรณ์วิทยา 
๑๔. นายธนัญชัย  พรหมภักดี  ผอ.รร. ดงขุยวิทยาคม 
๑๕. นางปิยะธิดา สิริโรจนมัย (ผู้แทน) ผอ.รร. หล่มสักวิทยาคม 
๑๖. นางธิตาพร ฤทธิ์รอด   ผอ.รร. ติ้ววิทยาคม 
๑๗. นายภูพัฒน์  ไกรลาศ   ผอ.รร. ผาเมืองวิทยาคม 
๑๘. นายณรงค์ พานทองคำ (ผู้แทน) ผอ.รร. เมืองกลางวิทยาคม 
๑๙. นางลำดวน  นักดนตรี  ผอ.รร. ศรีจันทร์วิทยาคมฯ 
๒๐. นายอักษร ดีไสว (ผู้แทน)  ผอ.รร. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
๒๑. นายวิชชา อยู่เพชร   ผอ.รร. ผาแดงวิทยาคม 
๒๒. นายจักรพงษ์ สมชารี (ผู้แทน)  ผอ.รร. หล่มเก่าพิทยาคม 
๒๓. นางรัชนู บัวพันธ์ (ผู้แทน)  ผอ.รร. เมืองราดวิทยาคม 
๒๔. นายจุลินทร์ น้ำค้าง   ผอ.รร. แคมป์สนวิทยาคม 
๒๕. นายสายันต์  คงสุข   ผอ.รร. ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 
๒๖. นายสมพงษ์ ศรีขวัญแก้ว  ผอ.รร. น้ำหนาววิทยาคม 
๒๗. นายจิตรภณ ชมพู่ (ผู้แทน)  ผอ.รร. หนองไผ่ 
๒๘. นายฤกษ์ชัย ลิ้มรังสฤษด์ิ (ผู้แทน) ผอ.รร. นาเฉลียงพิทยาคม 
๒๙. นางสาวกุลธิดา พัติบูรณ์ (ผู้แทน) ผอ.รร. เพชรละครวิทยา 
๓๐. นางน้ำผึ้ง  จันเจริญ   ผอ.รร. ท่าด้วงพิทยาคม 
๓๑. นายมนตรี  สำเภา   ผอ.รร. บึงสามพันวิทยาคม 
๓๒. นางพรทิพย์ อนิทร์บัวทอง (ผู้แทน) ผอ.รร. วังพิกุลพิทยาคม 
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๓๓. นายจันทร์พยัพ สีลาพุทธา (ผู้แทน) ผอ.รร. ซับบอนวิทยาคม 
๓๔. นางสาวสุพรรษา ทองบุญตา (ผู้แทน) ผอ.รร. ศรีมงคลวิทยาคม 
๓๕. นายศุภโชค  แข่งแก้ว  ผอ.รร. ศรีเทพประชาสรรค์ 
๓๖. นายเริงฤทธิ์  แก้วยศ   ผอ.รร. นิยมศิลป์อนุสรณ์ 
๓๗. นางนฤมล พ่ึงกิจ (ผู้แทน)   ผอ.รร. พุขามครุฑมณีอุทิศ 
๓๘. นายคณนันท์  พฤทธสาโรช  ผอ.รร. น้ำร้อนวิทยาคม 
๓๙. นางรัชดา  ผูกผยนต ์   ผอ.รร. ซับสมบูรณ์วิทยาคม 
๔๐. นายสิทธิโชค  ทองโคตร  ผอ.รร. โคกปรงวิทยาคม 
๔๑. ว่าที่ ร.อ.ยุทธศาสตร์  ถนัดพงษ์ ผอ.รร. วังใหญ่วิทยาคม 
๔๒. นายกิติศักดิ์  เพ่ิมพูลพานิช  ผอ.รร. เมืองศรีเทพ 
๔๓. นางสุพิชญา  เหล็กแดง  ผอ.รร. นาสนุ่นวิทยาคม 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
- 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางทิวาภรณ์  ทองจันทร์  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
๒. นางสาวประกาย  บรรลัง  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
๓. นางสาวพัฒนา  เต็มเพชร  ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
๔. นางละออง  หาญยากรณ์  ผอ.กลุ่มอำนวยการ 
๕. นางสาวยลพัชร์ มีเนน   ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
๖. นายอุเทน หาญสมบัติ   ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๗. นางสาวธนัชยา ปานทอง  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ. หน่วยตรวจสอบภายใน 
๘. นางสาวศิริพร  บุ้งจันทร์  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
๙. นายกฤษดา รางวันนา   พนักงานราชการ 
๑๐. นางฐิติพร คุ้มสุวรรณ์   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน 
๑๑. นายพิสิทธิ์ หอมรื่น   พนักงานราชการ 
๑๒. นางสาวสุกัญญา คำลิ้ว  พนักงานพิมพ์ดีด 
๑๓. นางสาวชนิษฐา สง่าวงษ ์  พนักงานพิมพ์ดีด 
๑๔. นายสมพิศ สมมูล   ช่างไฟฟ้า ช๔ 
๑๕. นายลำเจียก ฟักทอง   พนักงานทั่วไป 
 
เริ่มประชุม                เวลา  ๐๙.๐๐ น. 

กิจกรรมมอบรางวัลเพชรมัธยมให้กับประธานสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต 

ระเบียบวาระท่ี  ๑      เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ   
          ๑.๑ ว่าที่ ร.ต. สมจิตร รอดเรือง รอง ผอ.สพม.พิษณุโลก - อุตรดิตถ์ ปฏิบัติราชการ 
ในตำแหน่ง รอง ผอ.สพม.พช รักษาราชการแทน ผอ.สพม.พช มีเรื่องแจ้งที่ประชุม ดังนี้ 
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 ๑) การเตรียมการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ จะเปิดเรียนแบบ On Site ในวันที่ ๑๗ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำชับให้โรงเรียนดำเนินการตามมาตรการ
ประเมินตนเอง ๖ มาตรการหลัก ๖ มาตรการเสริม ๗ มาตรการเข้มงวด  
 ให้โรงเรียนส่งผลการประเมิน TSC+ ทั้งนี้ขอให้โรงเรียนส่งเอกสารการประเมินไปยังสาธารณสุขอำเภอ 
หากเกิดสถานการณ์ติดเชื้อโควิด-๑๙ ให้โรงเรียนวางมาตรการป้องกันให้ครอบคลุม  
 การเตรียมพร้อมด้านอาคารสถานที่ โรงเรียนมีความพร้อมหรือไม่  
  - วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ จะลงพื้นที่           
ในการประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 
  - กรณีที่โรงเรียนไม่สามารถเปิด On Site ได้ ให้แจ้งมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ เพ่ือหาแนวทางในการเปิดภาคเรียนต่อไป 
 
 ๒) นโยบาย MOE Safety Center สถานศ ึกษาปลอดภ ัย  ให ้โรงเร ียนวางมาตรการด ้าน 
ความปลอดภัย 4 กลุ ่มภัย 1) ภัยที ่เกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์ 2) ภัยที ่เกิดจากอุบัติเหตุ  
3) ภัยที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ์ และ 4) ภัยที่เกิดจากผลกระทบต่อสุขภาวะทางกายและจิตใจ  ให้โรงเรียน
วางแผนและแนวทางในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เช่น ความปลอดภัยด้านอาคารสถานที่   
ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนหากโรงเรียนประสบเหตุภัยธรรมชาติ โดยรายงานมายังสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา และสามารถของบประมาณในการซ่อมแซมมายังกลุ่มนโยบายและแผน , มีมาตรการในการ
ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักเรียน เช่น เน้นย้ำให้นักเรียนข้ามทางม้าลายหรือประสานตำรวจจราจร
ให้มาช่วยอำนวยความสะดวกในการข้ามทางม้าลาย  
 
 ๓) โครงการพาน้องกลับมาเรียน ขอความร่วมมือผู้บริหารสถานศึกษา ลงพื้นที่ไปดูนักเรียนที่ตกหล่น
หรือมีปัญหาพานักเรียนเหล่านั ้นกลับมาเรียนให้ได้  หรือหาแนวทางการช่วยเหลือร่วมกับภาคเครือข่าย  
กรณีนักเรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ ๓ แล้ว ให้มีการติดตามว่านักเรียนได้ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพใดบ้าง 
 
 ๔) โรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพหมายถึงโรงเรียนมัธยมทุกโรงเรียน เพื่อวางมาตรการรองรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีนักเรียนขยายโอกาสต่ำกว่า ๒๐ คน โดยการเชิญชวนนักเรียนในโรงเรียน               
ที่จัดการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ เท่านั้นมาเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา
เพชรบูรณ์ ซึ่งสามารถของบประมาณค่าพาหนะจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จนจบ
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ แต่ต้องเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และปีท่ี ๓ เท่านั้น ในอนาคตจะมีการจัดทำ MOU 
ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ เขต ๒ และเขต ๓ ต่อไป  และโรงเรียน
คุณภาพต้องมีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาครู พัฒนาผู้บริหาร 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ จะดำเนินการให้ โดยมีเป้าหมายให้ครูทำ PA ให้ได้               
มากที่สุดโดยการเชิญวิทยากรที่ประสบการณ์มาให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว  
 
 ๕) การแก้ไขปัญหาหนี้สินครู มอบหมายให้ผู้บริหารสถานศึกษา ดูแลช่วยเหลือข้าราชการครูในสังกัด 
หรือประสานมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อประสานความร่วมมือไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษา
เพชรบูรณ์ จำกัด เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
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          ๑.๒ นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์ รอง ผอ.สพม.พช มีเรื่องแจ้งที่ประชุม ดังนี้ 
       -ไม่มี- 
 

          ๑.๓ นายพร ดังดี รอง ผอ.สพม.พช มีเรื่องแจ้งที่ประชุม ดังนี้ 
                       -ไม่มี- 
 

          ๑.๔ สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.พช มีเรื่องแจ้งที่ประชุม ดังนี้ 
                        หน้าที ่ท ี ่ ได ้ร ับมอบหมาย ด ูแลกลุ ่มงานนโยบายและแผน กลุ ่มส ่งเสริม 
การจัดการศึกษา สหวิทยาเขตเมืองชนแดน สหวิทยาเขตศรีวิเชียร นโยบายที่รับผิดชอบเรื่องด้านโอกาส 
ประกอบด้วย ๑) ประถมวัย ๒) การจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ ๓) ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
พาน้องกลับมาเรียน ๔) นักเรียนเรียนรวม  
 พาน้องกลับมาเรียน เป็นนโยบายเร่งด่วน ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ต้องตามตัวให้ครบทุกคน  
และสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาต้องรายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐานทุกวันจันทร์  
สิ้นเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ต้องมีข้อมูลเด็กในทุกด้าน ทุกวันพุธ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องรายงาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ว่าทางโรงเรียนดำเนินการติดตามเด็กด้วยวิธีการใดบ้าง  
ในรอบแรกมีจำนวนเด็กท่ีต้องติดตาม จำนวน ๘๔ ราย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒       เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๕   
   วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓    เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
   ๓.๑ กลุ่มอำนวยการ 
         ๓.๑.๑ การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที ่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  
อย่างปลอดภัย ในช่วงสถานการณ์โควิด เน้นย้ำขอให้โรงเรียนดำเนินการตามมาตรการ ๖ - ๖ - ๗ เพ่ือลดความ
เสี่ยงในโรงเรียน ดังนี้ 
๖ มาตรการหลัก (DMHT-RC)  
 มาตรการที่ ๑  เว้นระยะห่าง  
 มาตรการที่ ๒  สวมหน้ากาก  
 มาตรการที่ ๓  ล้างมือ  
 มาตรการที่ ๔  คัดกรองวัดไข้  
 มาตรการที่ ๕  ลดการแออัด  
 มาตรการที่ ๖  ทำความสะอาด  
๖ มาตรการเสริม  
 มาตรการที่ ๑  ดูแลตนเอง  
 มาตรการที่ ๒  ใช้ช้อนกลางส่วนตัว  
 มาตรการที่ ๓  กินอาหารปรุงสุกใหม่  
 มาตรการที่ ๔  ลงทะเบียนเข้าออกโรงเรียน  
 มาตรการที่ ๕  สำรวจตรวจสอบ  
 มาตรการที่ ๖  กักกันตัวเอง 
 



๕ 

๗ มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา  
 มาตรการที่ ๑ ประเมิน TSC+ และรายงานผลผ่าน MOE COVID อย่างต่อเนื่อง  
 มาตรการที่ ๒ Small Bubble ทำกิจกรรมแบบกลุ่มย่อย  
 มาตรการที่ ๓ อาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ   
 มาตรการที่ ๔ อนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งอากาศ ความสะอาด น้ำ ขยะ  
 มาตรการที่ ๕ School Isolation มีแผนเผชิญเหตุและซักซ้อม  
 มาตรการที่ ๖ Seal Route  ดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน   
 มาตรการที่ ๗ School Pass สำหรับนักเรียน คร ูและบุคลากรในสถานศึกษาได้รับวัคซีนจำนวนมากที่สุด
อย่างน้อย ๘๕ %  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
         ๓.๑.๒ การประเมินตัวชี ้ว ัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 ตัวชี้วัดที่ ๑๔ ระดับความสำเร็จการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ กําหนดให้สถานศึกษาประเมินตนเอง
ผ่านเว็บไซต์ www.vitheebuddha.com รอบที่ ๑ ระหว่างวันที ่ ๑ พฤษภาคม - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕            
โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รับรองผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๕  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
    
   ๓.๒ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์                       
         ๓.๒.๑ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการหักเงินเดือน และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
เพื่อชำระหนี้บุคคลที่ ๓ สืบเนื่องจากครั้งที่ผ่านมา การหักเงินเดือนหรือเงินอื่นจากการจัดลำดับการเงินมีผล
ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ทางกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ได้รับการประสานจาก สกสค. ว่าในช่วงเดือน
ที่ผ่านมา พบว่ามีข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด ยังไม่ได้ชำระหนี้สงเคราะห์ รายการ ชพค. ชพส.  
จึงขอความอนุเคราะห์แจ้งบุคลากรตรวจสอบรายการหักเงินได้จาก ระบบ e-money ของ สพม.พช หากพบว่า 
สพม.พช ไม่สามารถหักชำระเงินให้ได้ ให้ติดต่อไปที่ สกสค. โดยด่วน ๐๘๑-๙๗๒๘๒๗๘ หากขาดการชำระ
จำนวน ๓ เดือนติดต่อกัน จะถูกตัดสิทธิ์ทันที 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
         ๓.๒.๒ แจ้งขอความอนุเคราะห์รับหนังสือรับรองประกันภัยของ บริษัท เอไอเอ 
(โครงการแบบสะสมทรัพย์ครบอายุ ๖๐ ปี) ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนติดต่อขอรับเอกสารได้ที่กลุ่มบริหาร
การเงินและสินทรัพย์ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
         ๓.๒.๓ การเบิกเงินเดือนปัจจุบันพร้อมตกเบิกเดือนเมษายน ๒๕๖๕  
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ จะได้รับเงินเดือนใหม่ในเดือนพฤษภาคม และเงินตก
เบิกเดือนเมษายน ๒๕๖๕ สำหรับครูผู้ช่วยบรรจุใหม่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๓๗ ราย จะได้รับ
เงินเดือนพร้อมเงินเดือนตกเบิกในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ พร้อมกัน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  



๖ 

         ๓.๒.๔ รายการอนุมัติค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เดือนมีนาคม - เดือนเมษายน ๒๕๖๕) ขอให้โรงเรียนส่งเอกสารหลักฐานเบิกจ่าย 

  



๗ 

 
 

 

 



๘ 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 



๙ 

๓.๓ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
        -ไม่มี- 
 

๓.๔ กลุ่มนโยบายและแผน         
                                   ๓.๔.๑ การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการติดตาม ประเมินผลการบริหาร  
และจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อติดตามประเมินผลการบริหารและจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ  
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  นโยบายการตรวจ
ราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
โดยจัดทำแบบติดตาม ประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีข้อมูลในการรายงานสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงมีบางตัวชี้วัดที่ต้องดำเนินการอนุเคราะห์ข้อมูลจากโรงเรียนในสังกัด  ดังนี้ 
 กลยุทธ์ที่ ๑ การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากทุกรูปแบบ 
 ตัวช้ีวัดที่ ๑ ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อม
รับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม่ ทุกรูปแบบ     
ตารางที่ ๑ แสดงจำนวนและร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกัน 
พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม่ทุกรูปแบบ  

 
รูปแบบภัยคุกคาม 

จำนวนผู้เรียน 
ในสังกัดทั้งหมด (คน) 

จำนวนผู้เรียน 
ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม

(คน) 

 
ร้อยละ 

๑. ภัยยาเสพติด    
๒. ภัยความรุนแรง เช่น Bully     
๓. ภัยพิบัติต่าง ๆ    
๔. อุบัติเหตุ    
๕. โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ    
   เช่น COVID-๑๙ เป็นต้น 

   

๖. ฝุ่น PM ๒.๕    
๗. การค้ามนุษย์    
๘. การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน    
๙. อาชญากรรมไซเบอร์    

รวมเฉลี่ยร้อยละ  

  
  



๑๐ 

 กลยุทธ์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
ตัวช้ีวัดที่ ๑๑ ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป   
ตารางที่ ๑๑ แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2564 จำแนก
ตามระดับชั้น 
  

ระดับ 
ชั้น 

จำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด  
(คน) 

จำนวน
ผู้เรียน 
ที่จบ

การศึกษา
ปี

การศึกษา 
๒๕๖๔
(คน) 

ผลการประเมินคุณลักษณะอนัพงึประสงค์ของผู้เรียน 
ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

จำนวนผู้เรียนที่ผ่านการ
ประเมิน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
(คน) 

ผู้เรียนที่มี 
ผลการประเมินระดับดีขึ้นไป  

ผ่าน ดี ดีเย่ียม จำนวน (คน) ร้อยละ 

ม.๑        
ม.๒        
ม.๓        
ม.๔        
ม.๕        
ม.๖        

  
ตัวชี้วัดที่ ๑๔ ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR)  ตามเกณฑ์ที่กำหนด  
ตารางท่ี ๑๔ แสดงจำนวนและร้อยละครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่ได้รับ 
การพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

ประเภท จำนวนครูสอน
ภาษาอังกฤษใน

ระดับชั้น
ประถมศึกษา 

และมัธยมศึกษา
ทั้งหมด 
(คน) 

ครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชัน้ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาท่ีได้รับ
การพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้กรอบมาตรฐาน

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

จำนวน (คน) ร้อยละ 

ข้าราชการ    
พนักงานราชการ    
อัตราจ้าง    

รวม    
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ตัวช้ีวัดที่ ๑๖ ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา 
ตารางท่ี ๑๖ แสดงจำนวนนักเรียนระดับชั้น ม.๑ - ม.๖ ที่ได้รับการคัดกรองด้วยระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล  โดยจำแนกเป็นรายด้าน 

ระดับ 
ชั้น 

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวน
นักเรียนที่

ได้รับ 
การคัดกรอง 

(คน) 

ร้อยละ ผลการคัดกรองนักเรียน จำแนกเป็นรายด้าน 
ภาษา  คณิตศาสตร์  

 
วิทยาศาสตร์  

 
เคร่ืองกลและ
อิเล็กทรอนิกส์  

 

ศิลปะ/มิติ
สัมพันธ์  

 

การได้ยิน  
 

การเคลื่อนไหว
กล้ามเนื้อ  

สังคมและ
อารมณ์  

 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ม.๑                    
ม.๒                    
ม.๓                    
ม.๔                    
ม.๕                    
ม.๖                    

 



๑๒ 
 

กลยุทธ์ที่ ๔ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

ตัวช้ีวัดที่ ๑๘ ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล   
ตารางที่ ๑๘.๑ แสดงระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทลั ของ สพท. ใช้ในการบริหารจดัการการศึกษา 

ด้าน ชื่อระบบบริหารจัดการที่เป็น
ดิจิทัล 

การนำไปใช้ในการจัดการศึกษา  

ด้านวิชาการ                     

ด้านงบประมาณ                

ด้านการบริหารงานบุคคล     

ด้านการบริหารทั่วไป           

 
ตารางท่ี ๑๘.๒ แสดงระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล ของสถานศึกษาท่ีใช้ในการบริหารจัดการการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
        ๓.๔ .๒  การบร ิหารจ ัดการข ้อม ูลสารสนเทศทางการศ ึกษา  Data 
Management Center (DMC)  ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระบบจะเปิดให้ดำเนินการบันทึกข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล ตรวจสอบ /แก้ไข และรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในโรงเรียน ปีการศึกษา 
๒๕๖๕ ในระบบ Data Management Center (DMC) ว ันที ่  ๑๖ พฤษภาคม – ๑๐ มิถ ุนายน ๒๕๖๕  
และยันยืนข้อมูลภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 
 
 
 
 
  

ด้าน ชื่อระบบบริหารจัดการที่
เป็นดิจิทัล 

การนำไปใช้ในการจัดการศึกษา  

ด้านวิชาการ                     

ด้านงบประมาณ                

ด้านการบริหารงานบุคคล     

ด้านการบริหารทั่วไป           



๑๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รองสมจิตร  ฝากผู้บริหารสถานศึกษา ติดตามข้อมูลของโรงเรียนถูกต้อง และรายงานให้ครบถ้วน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
  



๑๔ 

        ๓.๔.๓ รายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชี
การศึกษาขั้นพื้นฐาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูล
การเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา  เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดจัดทำบัญชีรายรับ – รายงานด้าน
การศึกษาอย่างเป็นระบบ  มีความถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์    

ทั้งนี ้ ระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษาจะเปิดให้สถานศึกษารายงาน   
ต ั ้ งแต ่ว ันที่  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถ ึ งว ันท ี ่  ๓๐ ม ิถ ุนายน ๒๖๕๖ ผ ่ านทางเว ็บไซต ์  http:// 
e-budget.jobobec.in.th  เข้าสู่ระบบโดยใช้ Browser Google Chrome เลือกระบบบัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
   ๓.๕ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
         ๓.๕.๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานแจ้งเปลี ่ยนแปลง
กำหนดการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๕ 
 - การคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยส่งผลการประเมินตนเอง
มายัง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ เดิม ภายในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕  เป็น  ภายใน
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 - ส่งผลการคัดเลือกครูเพ่ือรับรางวัลครูต้นแบบฯ  ภายในวันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
                  ๓.๕.๒ แนวทางการบร ิหารจ ัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย  
(MOE Safety Center) 
 - สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์  ได้ดำเนินการเชิญผู ้ที ่ทำหน้าที่ Admin  
ของโรงเรียนทั้งหมด จำนวน ๓๙ โรงเรียน เปิดระบบเรียบร้อยแล้ว จึงให้โรงเรียนดำเนินการเชิญสมาชิกผู้ที่ทำ
หน้าที่เป็น SC-Operator และ SC- Action เข้าระบบ MOE ให้ครบทุกตำแหน่ง 
 - สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่ามีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่และบทบาท
ของผู้ดูแลระบบ โรงเรียนจึงต้องแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัย ให้เป็นไปตามที่ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานกำหนด ทั ้งนี ้ สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์  
จะแจ้งรายละเอียด การดำเนินการไปยังโรงเรียน อีกครั้ง 
 กลุ ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา แจ้งโรงเรียนในสังกัดดำเนินการออกคำสั ่งแต่งตั ้งคณะกรรมการ  
MOE Safety Center ขณะนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ยังดำเนินการไม่ครบถ้วน 
เนื ่องจาก admin ของโรงเรียนทั ้งหมดยังไม่เข้าใจบริบท หลังจากนี ้จะดำเนินการให้ความรู ้กับ Admin  
ในโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งและจะเปิดระบบให้โรงเรียนเข้าใช้งาน 
สิบตำรวจโท สุชาติ สุวรรณเลิศ เน้นย้ำให้ทุกโรงเรียนจัดทำแผนเผชิญเหตุหรือมาตรการด้านความปลอดภัย
และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
  



๑๕ 

                 ๓.๕.๓ การพัฒนาผู้ดูแลระบบ School Health HERO ระดับพื้นที่ (HERO 
Area Admin) หรือระบบเสริมสร้างทักษะชีวิต และดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 - โรงเรียนเตรียมจัดตั ้งผู ้ดูแลระบบ เพื ่อให้โรงเรียนดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมี 
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์  จะแจ้งรายละเอียดการดำเนินการไป
ยังโรงเรียน อีกครั้ง  
 ประโยชน์ของการใช้ School Health HERO สามารถช่วยให้ครูค้นหานักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้เร็วขึ้น  
โดยไม่เพิ่มภาระ เนื่องจากระบบประมวลผลเป็นระบบอัตโนมัติ รวมทั้งสามารถใช้งานระบบได้ทุกที่ทุกเวลา 
ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถใช้สถิติผลการประเมินที่สะท้อนสถานการณ์ของนักเรียนรายบุคคล หรือภาพรวม  
ที่ดูแลนักเรียนได้ทันเวลาและเป็นปัจจุบัน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 



๑๖ 

 



๑๗ 

                 ๓.๕.๔ โครงการส่งเสร ิมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเท ียม 
ทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” 
          - ตามท่ี กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทาง
การศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” และประกาศการจัดตั ้งศูนย์ประสานงาน “พาน้องกลับมาเร ียน” 
กระทรวงศึกษาธิการ (Dropout Recovery Center, Ministry of Education : DRC, MOE) สั่ง ณ วันที่ ๒
มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ จัดทำคำสั ่งแต่งตั ้งคณะกรรมการประจำศูนย์ประสานงาน “พาน้องกลับมาเรียน” 
กระทรวงศึกษาธิการ และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน”ระดับจังหวัด เพื่อติดตาม ค้นหาผู้เรียนที่หลุดออกจาก
ระบบการศึกษาและออกกลางคัน ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา และได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพอย่างน้อย
จนจบการศึกษาภาคบังคับ และ/หรือได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือ
เพื ่อการมีงานทำ และดูแล ช่วยเหลือ ส่งต่อ โดยบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานการศึกษา             
ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ทั้งในระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา 
และระดับอุดมศึกษา รายละเอียดตามเอกสาร ดังนี้ 
               ๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่องการจัดตั ้งศูนย์ประสานงาน “พาน้องกลับมาเรียน” 
กระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
               ๒. คำสั ่งกระทรวงศึกษาธิการ ที ่ สพฐ.๑๑๙/ ๒๕๖๕ เรื ่อง แต่งตั ้งคณะกรรมการประจำ          
ศูนย์ประสานงาน “พาน้องกลับมาเรียน” 
               ๓. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.๑๒๐/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ
ส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน”  ระดับจังหวัด สั่ง ณ 
วันที่ ๒ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

                เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา       
ขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ จึงขอแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง         
ได้ดำเนินการ ดังนี้ 
             ๑. ประกาศการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน “พาน้องกลับมาเรียน” ระดับสถานศึกษา 
             ๒. จัดทำคำสั ่งแต่งตั ้งคณะกรรมการประจำศูนย์ประสานงาน “พาน้องกลับมาเรียน”ระดับ
สถานศึกษา 
             ๓. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียม
ทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” ระดับสถานศึกษา 
             ๔. เมื ่อโรงเรียนดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งรายละเอียดตามข้อ ๑-๓ มายังกลุ ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ภายในวันที่ ๑๗พฤษภาคม ๒๕๖๕  
เพ่ือเป็นข้อมูลในการดำเนินงานต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
                 ๓.๕.๕ ผลการดำเนินการติดตาม ค้นหา เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้
กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา  
           “โครงการพาน้องกลับมาเรียน” 
           - ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ได้จัดส่งข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลให้
โรงเรียนทำการตรวจสอบและลงพื้นที่ติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบ



๑๘ 

การศึกษา ตามแนวทางการดำเนินงานที่กำหนด โดยรายงานผลผ่าน Application “พาน้องกลับมาเรียน” และ
เว็บไซต์ Error! Hyperlink reference not valid.  จำนวนนักเรียน ทั้งสิ้น ๘๔ คน ดังนี้ 
               กลุ่มท่ี ๑ ข้อมูลของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ซึ่งเป็นนักเรียนทุนเสมอภาค 
(กลุ่มรอยต่อ : ระดับชั้นอนุบาล ๓ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓) ที่ได้รับเงิน
เยียวยาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – ๑๙ คนละ ๘๐๐ บาท โดยที่นักเรียนรับเงินไปแล้ว     
แต่ไม่พบข้อมูลการเรียนต่อ (ข้อมูลภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔) โดยโรงเรียนใน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ จำนวน ๒๑ คน 
              กลุ่มที่ ๒ ข้อมูลจากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ตรวจสอบจาก
จำนวนนักเรียนในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ กับจำนวนนักเรียนในภาคเรียนที่  
๒/๒๕๖๔ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ โดยโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เพชรบูรณ์ จำนวน ๖๓ คน  
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดที่มีรายชื่อนักเรียนดังกล่าว 
จำนวน ๒๗ โรงเรียน (รายละเอียดดังแนบ) ดำเนินการรายงานข้อมูลกลุ่มเด็กที่ติดตามแล้วพบตัว รายงาน    
การนำกลับเข้าระบบการศึกษาเป็นรายบุคคล โดยต้องรายงานให้ครบทุกคน ผ่าน Application “พาน้องกลับมาเรียน”  
และเว็บไซต์ https://dropout.in.th ที่ได้มีการพัฒนาเมนูขึ้น ในหัวข้อ “บันทึกการกลับเข้าเรียน” นั้น 

                กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ขอแจ้งผลการดำเนินการติดตาม ค้นหา เด็กตกหล่นและเด็กออก
กลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา  “โครงการพาน้องกลับมาเรียน” ให้โรงเรียนทราบ ดังนี้ 
                ๑. นักเรียนที่ต้องติดตามทั้งสิ้น                  จำนวน  ๘๔  คน 
                    ๑) ติดตามแล้ว                                 จำนวน  ๘๔  คน 
                    ๒) ยังไม่ติดตาม                               จำนวน    ๐  คน 
                    ๓) ติดตามแล้วพบตัว                          จำนวน  ๗๕  คน 
                    ๔) ติดตามแล้วไม่พบตัว                       จำนวน    ๙  คน  
               ๒. กลับเข้าระบบการศึกษาแล้ว                 จำนวน  ๕๙  คน 
                    (ข้อมูล ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๕) 
 
 

 
 



๑๙ 

สิบตำรวจโท สุชาติ สุวรรณเลิศ ขอให้ผู ้บริหารสถานศึกษา ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงาน จัดทำคำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดขับเคลื่อนทุกโรงเรียน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
                 ๓.๕.๖ ขอความร่วมมือรายงานผลกรณีตัวอย่างการติดตามนักเร ียน 
“โครงการพาน้องกลับมาเรียน” 
            - ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดที่มีรายชื่อ
นักเรียนดังกล่าว จำนวน ๒๗ โรงเรียน (รายละเอียดดังแนบ) ส่งภาพการติดตามนักเรียน และรายงานการ
ติดตามตัวนักเรียนที่สามารถนำกลับมาเรียน ตามแบบฟอร์มการรายงานผลกรณี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ เพื ่อคัดเลือกกรณีตัวอย่าง และรายงานสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ทุกวันพุธ นั้น 

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ได้รายงานผลกรณีตัวอย่างการติดตามนักเรียน 
“โครงการพาน้องกลับมาเรียน” ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว จำนวน ๒ โรงเรียน 
ได้แก่ โรงเรียนเมืองศรีเทพ และโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม  รายละเอียดดังแนบ และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ จะรายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทุกวันพุธ ต่อไป   

 
 

รายช่ือโรงเรียนที่ติดตาม ค้นหา เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา  
                                           “โครงการพาน้องกลับมาเรียน” 

.................................................................. 
 

๑. โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 
๒. โรงเรียนหนองไผ่ 
๔. โรงเรียนซับบอนวิทยาคม 
๔. โรงเรียนเพชรละครวิทยา 
๕. โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม 
๖. โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 
๗. โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 
๘. โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม 
๙. โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 
๑๐. โรงเรียนติ้ววิทยาคม 
๑๑. โรงเรียนเนินพิทยาคม 
๑๒. โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา 
๑๓. โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
๑๔. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
๑๕. โรงเรียนวังโป่งศึกษา 
๑๖. โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 
๑๗. โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม 
๑๘. โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 
๑๙. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 



๒๐ 

๒๐. โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 
๒๑. โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 
๒๒. โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม 
๒๓. โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 
๒๔. โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม 
๒๕. โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม 
๒๖. โรงเรียนเมืองศรีเทพ 
๒๗. โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
    ๓.๖ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
         ๓.๖.๑ การขับเคลื่อนการส่งเสริมการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน และคิดเลขเป็น  
                            - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ กำหนดให้เดือน 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นเดือนส่งเสริมการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน  และคิดเลขเป็น เพื่อฟื้นฟูภาวะความรู้
ถดถอยในเด็ก (Learning Loss) กลุ่มนิเทศฯ เล็งเห็นความสำคัญ จึงขอความร่วมมือผู้บริหารสถานศึกษาจัด
กิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน  และคิดเลขเป็น ของทุกโรงเรียน  
และจะมีการกำกับติดตาม  
นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์ Learning Loss ไม่ได้เน้นแค่การเรียนแต่เน้นไปถึงภาวะจิตใจของนักเรียน 
ช่วงที่นักเรียนไม่ได้มาเรียน เรื่องของคุณธรรม จริยธรรม ทักษะชีวิตต่างๆ ที่หายไปในช่วงสถานการณ์โควิด-๑๙ 
ขอให้จัดกิจกรรม เน้นให้นักเรียนได้พบปะทางสังคม และเรื่องการอ่านออกเขียนได้  
นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ เสนอแนะขยายระยะเวลาในการดำเนินการตลอดทั้งภาคเรียน เบื้องต้นเห็นควรให้
ทำกิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนในช่วงเปิดเทอม ๒ สัปดาห์แรก ส่วนของรูปแบบการรายงานให้โรงเรียน
ออกแบบเองหรือไม ่
นางสาวยลพัชร์ มีเนน ช่วงเปิดภาคเรียน โรงเรียนมีการปรับพื ้นฐานนักเรียนอย่างไร มีกิจกรรมหรือ
โครงการที ่โรงเร ียนเตรียมดำเนินการทั ้งภาคเร ียน  ร ูป แบบการติดตามกลุ ่มนิเทศฯ จะดำเนินการ 
จัดส่งให้โรงเรียนอีกครั้ง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
         ๓.๖.๒ กำกับ ติดตาม การจัดกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ active learning 
สู่ฐานสมรรถนะ  
                           - สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการ
พัฒนาครู ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา กระบวนการที่ครูจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเป็นอย่างไรบ้าง 
นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์ เป ็นนโยบายหลักของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
ใช้เฉพาะโรงเรียนที่เป็นนวัตกรรม ในส่วนของโรงเรียนที่ต้องทำคือ การจัดการเรียนรู้แบบ active learning  
สู่ฐานสมรรถนะและต้องรายงาน รวมถึงสำรวจครูให้ได้เข้ารับการอบรม ๑๐๐%  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

  ๓.๗ กลุ่ม DLICT 
        -ไม่มี- 
 



๒๑ 

            ๓.๘ หน่วยตรวจสอบภายใน 
         ๓.๘.๑ จากการออกติดตาม ตรวจสอบ ตามแผนตรวจสอบภายใน ประจำปี 
๒๕๖๕ ขอความอนุเคราะห์ผู้บริหารสถานศึกษา เรื่องการส่งใช้เงินยืมในด้านเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน และ
ส่งใช้เงินยืมให้ทันระยะเวลที่กำหนด  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
                  ๓.๘.๒ เงินอุดหนุนเรื่องอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน ที่โรงเรียน
ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วมีเงินคงเหลือ ให้ย้อนหลังไปดูก่อนปี ๒๕๖๒ ที่สะสมมาจนถึงปัจจุบันให้โรงเรียนส่งคืน
เป็นรายได้แผ่นดิน เนื่องจากเงินดังกล่าวไม่สามารถนำมาใช้ได้ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

   ๓.๙ กลุ่มกฎหมายและคดี 
         -ไม่มี- 
   
   ๓.๑๐ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
          ๓.๑๐.๑ การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือ 
ครูอาวุโส  ประจำปี ๒๕๖๕ 

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ดำเนินการประกาศเกียรติคุณครูอาวุโส โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อยกย่องคุณงามความดีของครูที่ปฏิบัติการสอนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ ปี จนเกษียณอายุการทำงาน 
ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  เพื่อรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือ 
  จึงขอให้โรงเรียนแจ้งผู้เกี่ยวข้องส่งเอกสารคำร้อง ภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕(รายละเอียดตาม
หนังสือสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ที่ ศธ ๐๔๓๒๕/ว๒๔๖ ลงวันที่  ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕) 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
                  ๓.๑๐.๒ เสนอชื่อบุคคล  หน่วยงาน และโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น 
“ค่าของแผ่นดิน” ของสำนักงานปลัดสำนักงานนายกรัฐมนตรี 

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์  ได้เชิญชวนเสนอชื่อบุคคล หน่วยงาน  
และโครงการ เพ่ือประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน” ของสำนักงานปลัดสำนักงานนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 

๑. ชื่อบุคคล  คือ นางสาวพัทธนันต์  แหยมแก้ว  คือ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม 
๒. ชื่อหน่วยงาน และโครงการ  คือ โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
                  ๓.๑๐.๓ การพัฒนาครูผู้ช่วยโดยให้ผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่านเป็นพี่เลี้ยง
ระหว่างการอบรม ในวันที่ ๒๑-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พัก ให้
โรงเรียนเบิกจากต้นสังกัด ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ เป็นผู้รับผิดชอบ  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
  



๒๒ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕       เรื่องอ่ืน ๆ 
   ๕.๑ ความเคลื่อนไหว ของสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาเพชรบูรณ์ จำกัด ดังนี้ 

      นายวุฒิ ศรีศรุตวงศ์ กล่าวว่า ขอบคุณการให้ความร่วมมือของผู ้บร ิหาร
สถานศึกษาทุกท่าน ในฐานะหัวหน้าหน่วยบริการ สนับสนุนการทำงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษา
เพชรบูรณ์ จำกัด เป็นอย่างดี  

      - ถ้าสมาชิกท่านใดมีเรื่องให้ช่วยเหลือ สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาเพชรบูรณ์ 
จำกัด ยินดีให้ความช่วยเหลือสมาชิกทุกท่าน  

     - การติดตามส่งเงินไม่เต็มยอด ฝากผู้บริหารติดตามสมาชิกฯ อีกทางหนึ่ง 
     นายเริงฤทธิ์ แก้วยศ กล่าวว่า สหกรณ์ฯ มีโครงการนำผู้บริหารสถานศึกษาไป

พัฒนาบุคลากร ขอความอนุเคราะห์สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ บูรณาการจัดโครงการ
ร่วมกับสหกรณ์ฯ และ สบมท.  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
   ๕.๒ ความเคลื่อนไหว ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 
สาขาจังหวัดเพชรบูรณ์  
    นายศุภโชค แข่งแก้ว แจ้งการสืบสานการศึกษาดูงาน ณ เชียงคาน 
 
   ๕.๓ ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 

นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ เสนอให้หาแนวทางการจัดโครงการโดยให้สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์เป็นหลัก  
  
   5.4 การเปิดเรียน On Site วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
   นายพ ีรว ัตร จ ันทก ูล แลกเปล ี ่ยนประสบการณ์  การเป ิดเร ียน On-Site  
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากประสบการณ์ 
ของโรงเรียนกาญจนาฯ ๒ ปีที่ผ่านมา โรงเรียนเปิด On-Site มาตลอด อยู่ในระบบปิด สถานการณ์โควิด 
ไม่มีในโรงเรียนในรอบ ๒ ปี แต่หลังจากนักเรียนกลับบ้านเพียง ๑ สัปดาห์ ได้รับรายงานการติดเชื้อโควิด 
จำนวน ๖๕ ราย ใน ๑ เดือน  
 และในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ไปแข่งกีฬาได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ ที่จังหวัดพะเยา             
สิ่งที่ตามมาคือ นักเรียนห้องเรียนกีฬาติดเชื้อเพ่ิม ๓๔ ราย  
 จากการจัดกิจกรรมต้องรักษาระยะห่าง เมื่อติดแล้วทำให้การดำเนินการไม่คล่องตัว รวมถึงค่าใช้จ่าย
ในการรักษาเพ่ิมข้ึน เนื่องจากสาธารณสุขให้บริการไม่ทัน 
นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ การดำเนินการมาตรการ ๖ ๖ ๗ ที่กระทรวงศึกษาธิการแจ้งเรื ่องการเปิดเรียน           
ขนาดห้องเร ียน ๖x๘ นักเร ียนสามารถนั ่งเร ียนห่างกัน ๑ เมตร ได้ ๔๘ คน การเปิดเร ียนในครั ้งนี้   
นักเรียนต้องเรียน On-Site ๑๐๐% โรงเรียนต้องมีแผนเผชิญเหตุเพื ่อรองรับสถานการณ์ เช่น สถานที่ 
ต้องพร้อมและให้เป็นไปตามบริบทของแต่ละโรงเรียน 
ดร.สมจิตร รอดเรือง กรณีมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดในโรงเรียน ให้โรงเรียนปรับเปลี ่ยนรูปแบบ 
การจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามบริบทของโรงเรียน 
 
  



๒๓ 

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น. 

 
           ศิริพร  บุ้งจันทร์ 
     (นางสาวศิริพร  บุ้งจันทร์) 
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 
       ละออง  หาญยากรณ์ 
    (นางละออง  หาญยากรณ์) 
   ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 

 

 

 

 

 
  



๒๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการประชุม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอรม์รายงานผลกรณตีวัอยา่งการตดิตามนักเรยีน โครงการ “พานอ้งกลับมาเรยีน” 

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศึกษาเพชรบรูณ์ 

*******************  

กรณตีวัอยา่ง : โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 

1. ขอ้มลูผลการปฏบิตังิาน

1.1 สภาพปญัหา

        เนื่องจากนายสิปปภาส  สอนเอี่ยม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีปัญหาด้านครอบครัวยากจนมาก  

บ้านอยู่ห่างไกล การคมนาคมไม่ค่อยสะดวก นักเรียนอาศัยอยู่กับพ่อและแม่  แม่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ส่วนพ่อสติ 

ไม่ดี เมื่อคราวครูที่ปรึกษาไปเยี่ยมบ้านเห็นพ่อถูกล่ามโซ่ไว้  มีพ่ีชาย 1 คน น้องสาว 1 คน ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้

นักเรียนขาดเรียนบ่อย ส่งผลให้ผลการเรียนเป็น 0 หลายวิชา เพราะต้องไปช่วยแม่รับจ้างทำงานทั่วไปมาเลี้ยง

ครอบครัว  

   1.2 ความยุง่ยากในการแกป้ัญหา 

        เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  ครูพยายาม

ติดต่อประสานนักเรียนทางโทรศัพท์ ทางเพ่ือนๆ ที่สนิท เพ่ือให้กลับมาเรียน ซึ่งติดต่อยากมาก ใช้เวลาหลายวัน 

จึงติดต่อนักเรียนได ้ นักเรียนอยู่ต่างจังหวัดรับปากว่าจะกลับมาเรียน และตัวนักเรียนเองติดเชื้อโควิดด้วย จึงต้อง

รอให้นักเรียนหายป่วยดีแล้ว และนักเรียนก็กลับมาเรียนต่อตามท่ีได้ตกลงกับครูไว้ 

   1.3 วธิกีารแก้ปญัหา 

       ประสานกับครูผู้สอนประจำวิชาว่านักเรียนจะกลับเข้ามาเรียน และสอบ เพ่ือให้จบการศึกษา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ซึ่งครูประจำวิชาได้จัดซ่อมเสริมการเรียนการสอน และการสอบให้เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย ทำให้นักเรียนมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ 

    1.4 ผลการแก้ปญัหา 

นายสิปปภาส  สอนเอ่ียม  จบการศึกษาภาคบังคับ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในปีการศึกษา 

2564 รับระเบียนแสดงผลการเรียนพร้อมใบประกาศนียบัตรไปเรียบร้อยแล้ว 

เอกสารแนบทายวาระ ๓.๕.๖



ภาพประกอบ 

2. ขอ้มลูการดแูล ชว่ยเหลอื สง่ตอ่ นกัเรยีนให้กลบัเข้าสูร่ะบบการศกึษา

        โรงเรียนได้สนับสนุนนักเรียน เรื่องทุนการศึกษาแก่นักเรียน โดยให้ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน

สำหรับนักเรียนยากจนพิเศษ เงินทุนอุดหนุนจากกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

3. ขอ้เสนอแนะอืน่ๆ

 รัฐควรสนับสนนุทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเพ่ือให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น 

 ผู้รายงาน 

 (นางยุพาภรณ์  รุ่งจำรัส) 

       ตำแหน่ง  คร ู

 วันที่  29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 



แบบฟอร์มรายงานผลกรณีตัวอย่างการติดตามนักเรียน โครงการ "พาน้องกลับมาเรียน" 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 

........................................................... 
กรณีตัวอย่าง : โรงเรียนเมืองศรีเทพ 

๑. ข้อมูลผลการปฏิบัติงาน 
๑.๑ สภาพปัญหา 
      โรงเร ียนเมืองศรีเทพ  มีรายชื ่อนักเร ียน จำนวน ๑ คน  คือ เด็กชายกวินภพ  จำนงค์  

ชั้นมัธยมศึกษาปี่ 2 ทีจ่ะต้องติดตามนักเรียนกลับเข้ามาเรียน  ตามโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน”  เนื่องจาก 
ผู ้ปกครองได้ทำเรื ่องย้ายนักเรียน ไปเรียนที่โรงเรียนนารายณ์วิทยา อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  
เมื่อภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

๑.๒ ความยุ่งยากในการแก้ปัญหา  
      เมื่อเด็กชายกวินภพ  จำนงค์ ย้ายโรงเรียนที่โรงเรียนนารายณ์วิทยา อำเภอชัยบาดาล จังหวัด

ลพบุรี แล้วนั ้น ทำให้ขาดการติดต่อกับทางโรงเรียนเมืองศรีเทพ  จึงเป็นการยากที่จะติดตามนักเรียน  
ตามโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน”   

๑.๓ วิธีการแก้ปัญหา 
       โรงเรียนเมืองศรีเทพ ได้ดำเนินการเริ่มทำการติดตามนักเรียนจากคุณครูประจำชั้น  เพื่อขอ

ข้อมูลนักเรียนในเบื้องต้น ทั้งที่อยู่ และเบอร์ โทรศัพท์ติดต่อ  หลังจากนั้นคุณครูงานรับนักเรียนได้พยายาม
โทรศัพท์ติดต่อนักเรียนหลายครั้ง  และเดินทางไปหานักเรียนที่บ้าน  เพื่อติดตามนักเรียน ตามโครงการ 
“พาน้องกลับมาเรียน”  

๑.๔ ผลการแก้ปัญหา 
      ครโูรงเรียนเมืองศรีเทพ ไดเ้ดินทางไปติดตามนักเรียน ในวันที่ 23 มีนาคม 2565 และได้พบตัว

นักเรียน เด็กชายกวินภพ  จำนงค์   และผู้ปกครอง  ซึ่งนักเรียนได้ย้ายเข้าไปเรียนที่โรงเรียนนารายณ์วิทยา 
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เป็นที่เรียบร้อย  

ภาพประกอบ 



- ๒ - 
๒. ข้อมูลการดูแล ช่วยเหลือ ส่งต่อ นักเรียนให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 
    2.1 โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และได้เดินทางไปติดตามนักเรียน พบปะกับผู้ปกครอง 

        ตามโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” และให้คำแนะนำให้นักเรียนเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ 
    2.2 ผู้ปกครองขอย้ายนักเรียนไปเรียนที่โรงเรียนนารายณ์วิทยา อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  

        ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เนื่องจากผู้ปกครองประกอบอาชีพและเพ่ือความสะดวกในการเดินทาง 
    3.3  โรงเรียนเมืองศรีเทพ ได้ส่งต่อนักเรียนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา เรียบร้อยแล้ว 

๓. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

ผู้รายงาน  ปภัสรา  กันยาประสิทธิ์ 
   (นางสาวปภัสรา  กันยาประสิทธิ์) 
ตำแหน่ง ครูโรงเรียนเมืองศรีเทพ 

  วันที่  ๒6  เดือน เมษายน  2565 

หมายเหตุ: ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดำเนินการคัดเลือกและรายงานข้อมูล สถานศึกษาที่มี 
  การดำเนินการและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิ จำนวน 1 กรณี 


