
 
 

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ 

วันอังคาร ที่ ๒๓ สิงหาคม 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. นายพร ดังดี    รอง ผอ.สพม.พช 
๓. ส.ต.ท.สุชาติ สวุรรณเลิศ  รอง ผอ.สพม.พช 
๔. นายวิเศษ  ปิ่นพิทักษ์   ผอ.รร. เพชรพิทยาคม 
๕. นายวัชรินทร์ ดีดาร ์   ผอ.รร. สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
๖. นางสาวณฐมน  คุณเที่ยง  ผอ.รร. พัชรพิทยาคม 
๗. นางอารีวรรณ  ขุนภักดี  ผอ.รร. วังโป่งพิทยาคม 
๘. นายมานะ  มะสิน   ผอ.รร. วังโป่งศึกษา 
๙. นายพัชริน  ภู่ชัย   ผอ.รร. วิทยานุกูลนารี 
๑๐. นายวุฒิ  ศรีศรุตวงศ์   ผอ.รร. ชนแดนวิทยาคม 
๑๑. นางเพ็ญศรี ประจันตะเสน (ผู้แทน) ผอ.รร. เนินพิทยาคม 
๑๒. นายไกรโรจน์ สิงห์สถิต  ผอ.รร. เพชรบูรณ์วิทยา 
๑๓. นายธนัญชัย  พรหมภักดี  ผอ.รร. ดงขุยวิทยาคม 
๑๔. นางสาวสิรภิา  สงคราม (ผู้แทน) ผอ.รร. หล่มสักวิทยาคม 
๑๕. นางพรธิตา  ฤทธิ์รอด  ผอ.รร. ติ้ววิทยาคม 
๑๖. นายภูพัฒน์  ไกรลาศ   ผอ.รร. ผาเมืองวิทยาคม 
๑๗. นายรัชชาพงษ์  อยู่สุข  ผอ.รร. เมืองกลางวิทยาคม 
๑๘. นางลำดวน  นักดนตรี  ผอ.รร. ศรีจันทร์วิทยาคมฯ 
๑๙. นายพีรวัตร จันทกูล   ผอ.รร. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
๒๐. นางน้ำผึ้ง จันเจริญ   ผอ.รร. ผาแดงวิทยาคม 
๒๑. นางบุศราภรณ์  คำแก้ว  ผอ.รร. หล่มเก่าพิทยาคม 
๒๒. นายกิตติพงษ์  คำยิ่ง (ผู้แทน)  ผอ.รร. เมืองราดวิทยาคม 
๒๓. นายจุลินทร์  น้ำค้าง   ผอ.รร. แคมป์สนวิทยาคม 
๒๔. นางสาวปิยาภรณ์ อัครลาวัณย์ (ผู้แทน) ผอ.รร. ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 
๒๕. นายสมพงษ์  ศรีขวัญแก้ว  ผอ.รร. น้ำหนาววิทยาคม 
๒๖. นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง  ผอ.รร. หนองไผ่ 
๒๗. นายฐิติพงษ์  ตรีศร   ผอ.รร. นาเฉลียงพิทยาคม 
๒๘. นายสุวรรณชัย พรหมศร  ผอ.รร. เพชรละครวิทยา 
๒๙. นายวิชชา  อยู่เพชร   ผอ.รร. ท่าด้วงพิทยาคม 
๓๐. นายมนตรี  สำเภา   ผอ.รร. บึงสามพันวิทยาคม 
๓๑. นายคำภาสน์  บุญเติม  ผอ.รร. วังพิกุลพิทยาคม 
๓๒. นายอภิชาฎ  พงษ์ภู่   ผอ.รร. ซับบอนวิทยาคม 



๒ 

๓๓. นางสาวพัทธนันท์ แหยมแก้ว  ผอ.รร. ศรีมงคลวิทยาคม 
๓๔. นายศุภโชค  แข่งแก้ว  ผอ.รร. ศรีเทพประชาสรรค์ 
๓๕. นายเริงฤทธิ์  แก้วยศ   ผอ.รร. นิยมศิลป์อนุสรณ์ 
๓๖. นางอรทัย  อินการทุม   ผอ.รร. พุขามครุฑมณีอุทิศ 
๓๗. นายคณนันท์  พฤทธสาโรช  ผอ.รร. น้ำร้อนวิทยาคม 
๓๘. นางรัชดา  ผูกพยนต์   ผอ.รร. ซับสมบูรณ์วิทยาคม 
๓๙. นายสิทธิโชค  ทองโคตร  ผอ.รร. โคกปรงวิทยาคม 
๔๐. ว่าที่ ร.อ.ยุทธศาสตร์  ถนัดพงษ์ ผอ.รร. วังใหญ่วิทยาคม 
๔๑. นายกิติศักดิ์  เพ่ิมพูลพานิช  ผอ.รร. เมืองศรีเทพ 
๔๒. นางสุพิชญา  เหล็กแดง  ผอ.รร. นาสนุ่นวิทยาคม 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
- 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางอัมพร เกลี้ยงประดับ (ผู้แทน) ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
๒. นางสุริยาพร  สง่าวงษ์ (ผู้แทน)  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
๓. นางสาวพัฒนา  เต็มเพชร  ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
๔. นางละออง  หาญยากรณ์  ผอ.กลุ่มอำนวยการ 
๕. นางสาวยลพัชร์ มีเนน   ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
๖. นายศุภชัย  รวัวิชา   ผอ.กลุ่ม DLICT 
๗. นายอุเทน หาญสมบัติ   ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๘. นายอนิรุทธิ์  ชูสาย   ปฏิบัติหน้าที่ ผอ. กลุ่มกฎหมายและคดี 
๙. นายอาคม  วิทยเขตปภา (ผู้แทน) ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 
๑๐. นางสาวศิริพร  บุ้งจันทร์  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
๑๑. นางฐิติพร คุ้มสุวรรณ์   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน 
๑๒. นางธัญญ์ชลิตา  ใจแสง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน 
๑๓. นายดนัยฤทธิ์  พิลา   นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ 
๑๔. นายน้ำมนต์  ใจแสง   เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 
๑๕. นางสาวสุกัญญา คำลิ้ว  พนักงานพิมพ์ดีด 
๑๖. นายสมพิศ สมมูล   ช่างไฟฟ้า ช๔ 
๑๗. นายลำเจียก ฟักทอง   พนักงานทั่วไป 
๑๘. นางสาวชนิษฐา สง่าวงษ ์  พนักงานพิมพ์ดีด 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
- 
 
เริ่มประชุม                เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
   ๑. การมอบโล่รางวัลยกย่องเชิดชู เกียรติครูผู้ดูแลนักเรียนทุนการศึกษา 
เฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๑ ให้แก่ นางสาวหทัยรัตน์  สุวรรณรงค์ ครูโรงเรียนติ้ววิทยาคม 



๓ 

   ๒. การมอบเกียรติบั ตรโรงเรียนที่ สนับสนุน  ส่ งเสริมครูผู้ ดูแลนั กเรียน
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๑ ให้กับโรงเรียนติ้ววิทยาคม 
   ๓. การมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนนจากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ วิชาคณิตศาสตร์ 
  - เด็กชายพิษณุพงศ์ กิ่งไทร  โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
  - เด็กหญิงพิชญาภา ยศมา  โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 
  - เด็กหญิงณิชารีย์  อุทัยไพศาลวงศ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 
  - เด็กชายสิรวิชญ์  วุฒิจิรัฐิติกาล  โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 
  - เด็กหญิงณัฐธยาน์  ทองริ้ว  โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 
  - เด็กหญิงชฎาพร  เกตุดี   โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 
  - เด็กชายกันต์ธีร์  สุธีรานันท์  โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ วิชาคณิตศาสตร์ 
  - นายศุภกร  ญาณวุฒิพงษ์  โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑      เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ   
          ว่าที่  ร.ต. สมจิตร รอดเรือง รอง ผอ.สพม.พิษณุโลก - อุตรดิตถ์ ปฏิบัติราชการ  
ในตำแหน่ง รอง ผอ.สพม.พช รักษาราชการแทน ผอ.สพม.พช มีเรื่องแจ้งที่ประชุม ดังนี้ 
 ๑. นโยบาย ท่านตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ 
  - MOE Safety Center สถานศึกษาปลอดภัย เป็นนโยบายรัฐมนตรีกำชับให้สถานศึกษาและ
สำนักงานเขตพ้ืนที่ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและให้มีการเฝ้าระวังป้องกันภัยต่างๆ ที่อาจจะขึ้นในสถานศึกษา 
หากได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ให้เสนอของบประมาณมายังสำนักงานเขตพ้ืนที่โดยด่วน เนื่องจาก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กำลังเร่งดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนที่ประสบ
ภัยธรรมชาติ  
  - โครงการพาน้องกลับมาเรียน หลายโรงเรียนได้ติดตามนักเรียนให้กลับมาเรียนครบ ๑๐๐% 
กระทรวงศกึษาธิการ แจ้งกำชับว่าให้รายงานความก้าวหน้าของการทำงานจนกว่าจะจบปีการศึกษา 
  - โรงเรียนคุณภาพ ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์  มีโรงเรียน
ขนาดใหญ่ ที่สามารถช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กได้ เช่น จัดครูลงไปช่วยสอนให้กับโรงเรียนที่ตั้งอยู่บริเ วณ
ใกล้เคียง สำหรับโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ที่เป็นโรงเรียนคุณภาพ เมื่อมีนักเรียนจากโรงเรียนขยายโอกาส
เข้ามาเรียนหรือโรงเรียนที่ใกล้เคียงเข้ามาเรียนที่โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพฐ.จะจัดสรรงบประมาณ  
ค่าพาหนะ ค่าเดินทางให้กับนักเรียน 
  - การแก้ไขปัญหาหนี้สินครู อยู่ระหว่างสรุปข้อมูล เพ่ือนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินครู ประมาณกลางเดือนกันยายน ๒๕๖๕ 
 
 ๒. เร่งรัดการเบิกงบประมาณในไตรมาส ที่ ๔  หลายโรงเรียนได้เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณครบ 
๑๐๐% ขอให้สถานศึกษาที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภายในไตรมาส ที่ ๔  
กรณีท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่วงนี้ ให้ดำเนินการขอกันเงินงบประมาณให้ถูกต้องตามระเบียบ 
 
 ๓. การจัดกิจกรรมมุฑิตาจิต สำหรับผู้เกษียณอายุราชการ กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ ๓๐ สิงหาคม
๒๕๖๕ ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 



๔ 

 
 ๔. การจัดมหกรรมวิชาการของนักเรียน (งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน) เบื้องต้นสำนักงานเขตพ้ืนที่
ได้หารือกับประธานสหวิทยาเขตแล้ว จึงขอหารือกับผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับวันที่จะกำหนดจัดกิจกรรม 
ในวาระเพ่ือพิจารณาในคราวนี้ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒       เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/ ๒๕๖๕   
   วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓    เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
          ๑. นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์ รอง ผอ.สพม.พช มีเรื่องแจ้งที่ประชุม ดังนี้ 
     - ไม่มี - 
 

         ๒. นายพร ดังดี รอง ผอ.สพม.พช มีเรื่องแจ้งที่ประชุม ดังนี้ 
    - ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา ที่ร่วมประชุมการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ( Integrity and Transparency Assessment 
Online : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้รับการตอบรับ 
จากผู้เข้าร่วมประชุมว่า รับทราบแนวทางการปฏิบัติและสามารถขับเคลื่อนไปสู่กระบวนการปฏิบัติของโรงเรียนได้ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
         ๓. สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.พช มีเรื่องแจ้งที่ประชุม ดังนี้ 
    ๓.๑ การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาที่ให้ความ
ร่วมมือในการนำเสนอข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของโรงเรียน 
   ๓.๒ แนวคิดการบริหารงาน การใช้กระบวนการ 5ร ช่วยในขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์  
 ร1:ร่วมระดมความคิด (สอดคล้องกับขั้นที่ 1 ของ SPM 4.0 เรียนรู้เข้าใจ) 

 ร่วมระดมความคิดเห็น เพ่ือหาทางเลือกท่ีดีที่สุด เรียนรู้เข้าใจ นโยบาย เป้าหมายการพัฒนาของ
กระทรวงศึกษาธิการ/สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บทบาทหน้าที่ของแต่ละกลุ่มงาน ซึ่งก่อนที่
จะวางแผนการดำเนินการทุกส่วนที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องเข้าใจบริบท สภาพชุมชน สภาพปัญหา ของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ตลอดจนโรงเรียน และนักเรียน มีคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดำเนินการของ
แต่ละส่วนนำไปสู่การพัฒนาและสร้างความเข้าใจแก่ผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน  
 ร2:ร่วมวางแผน (สอดคล้องกับชั้นที่ 2 ของ SPM 4.0 ใช้พื้นที่เป็นฐาน) 

 ร่วมวางแผนโดยเลือกวิธีปฏิบัติล่วงหน้าเพ่ือให้บรรลุผล จัดทำข้อมูลสารสนเทศ และนำมาวางแผน
ร่วมกัน โดยใช้ฐานข้อมูล (School Based Management : SBM และ Student Based Management : 
SBM) มาวางแผนโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพ่ือไปสู่วิสัยทัศน์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เพชรบูรณ์  
 ร3:ร่วมดำเนินการ ((สอดคล้องกับขั้นที่ 3 ของ SPM 4.0 บูรณาการปฏิบัติ) 

 ร่วมดำเนินการโดยการลงมือทำด้วยความมุ่งมั่น จากการวางแผนโครงการ และกิจกรรมต่างๆ  
ในการปฏิบัติการใช้ลักษณะบูรณาการทำงานมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and 
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Communication Technology :ICT) ในการบริหารจัดการ เช่น นิเทศออนไลน์ การประชุมผ่านวิดีโอคอล   
มีการผสานแนวคิด วิธีการเป็นองค์รวมทำน้อยได้มากตามหลักไทยแลนด์ 4.0 สู่ เป้ าหมายเดียวกัน  
โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม  
           ร4:ร่วมประเมินผล (สอดคล้องกับชั้นที่ 4 ของ SPM 4.0 จัดการสะท้อนผล) 

 ร่วมประเมินผล โดยการนำผลลัพธ์มาเทียบกับเป้าหมายจากการดำเนินงานโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ จะต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนผลการทำงาน เพ่ือนำสู่การปรับปรุงการทำงานที่ดีขึ้น เกิดเป็น
องค์ความรู้  (Knowledge Management) โดยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community: PLC)  
 ร5:ร่วมชื่นชมยินดี (สอดคล้องกับชั้นที่ 5 ของ SPM 4.0  กลไกยั่งยืน) 

 นำผลการดำเนินงานการปฏิบัติ สรุปรายงานผล นำเสนอในรูปแบบต่างๆ  อย่างสร้างสรรค์ 
และมีการสร้างระบบสนับสนุน เสริมแรงแสดงความยินดีเมื่องานสำเร็จทุกช่วงเวลา และจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ 
เผยแพร่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) สู่การพัฒนาอย่างยังยืน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
         ๔. กลุ่มอำนวยการ 
   ๔.๑ ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๑. การตอบแบบ IIT – สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ ให้สถานศึกษา  
ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕  และสถานศึกษาแจ้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ตอบแบบ IIT ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๒ 
สิงหาคม ๒๕๖๕  
 ๒. การตอบแบบ EIT- สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ ให้สถานศึกษา  
ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ และสถานศึกษาแจ้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตอบแบบ EIT ระหว่างวันที่   
๒๓ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
 ๓. การทำแบบ OIT สถานศึกษาดำเนินการตอบแบบการเปิดเผยข้อมูล OIT ระหว่างวันที่  ๑ – ๑๒ 
กันยายน ๒๕๖๕ 
 ๔. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตรวจ และให้คะแนนแบบ OIT ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ 
 ๕. การประกาศผลคะแนน ITA Online ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕  
การตอบแบบวัดการรับรู้  
 ๑. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากร 
ในสถานศึกษา ตั้งแต่ระดับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง  
ที่ทำงานให้กับสถานศึกษามาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันที่แจ้งจำนวนบุคลากรให้ สพม.พช 
 ๒. แบบวัดการรับรู้ของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีบภายนอก (EIT) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คู่ค้า คู่สัญญา ผู้รับจ้าง ที่มารับบริการ
หรือมาติดต่อภารกิจกับสถานศึกษานับตั้งแต่ในปีที่ทำการประเมิน 
 ๓. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ มีตัวชี้วัดตั้งแต่ O๑-O๔๓ 
ให้โรงเรียนดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลหน้าเว็บไซต์โรงเรียน และไม่ต้องจัดส่งเอกสารให้สำนักงานเขตพ้ืนที่ฯ 
 เน้นย้ำดังนี้ 
 ๑. การตอบแบบการเปิดเผยข้อมูล OIT ที่นำข้อมูลไว้หน้าเว็บไซต์ของโรงเรียนต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
กรณีท่ีคณะกรรมการไม่สามารถเข้าไปดูข้อมูลหน้าเว็บไซต์ได้จะไม่ได้คะแนน ในส่วนที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 
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 ๒. การตอบแบบ IIT ไม่รวมถึงนักเรียน ผู้ประกอบกิจการในโรงเรียน และบุคคลอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
สถานศึกษา 
ว่าที่ ร.ต. สมจิตร รอดเรือง  การประเมิน ITA ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์  
ได้ลำดับที่ ๕๑ ผลการประเมินอยู่ที่ ๙๘.๗๑ ระดับ AA มีผลการประเมินเพ่ิมขึ้น ๔.๘๓ ในส่วนของสถานศึกษา  
ขอให้ผู้บริหารร่วมกันขับเคลื่อนให้มีผลการประเมินที่สูงขึ้น 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
   ๔.๒ การรายงานผลตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตัวชี้วัดที่ ๑๑  
ระดับความสำเร็จของการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ให้โรงเรียนรายงานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ  
ภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ (ตามหนังสือ สพม.พช ที่ ๐๔๓๒๕/๒๙๖๖ ลว. ๑๖ ส.ค. ๖๕)  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
   ๔.๓ การรายงานสถานการณ์สาธารณภัยของสถานศึกษาในสังกัด ด้วยสถานการณ์            
สาธารณภัยในหลายพ้ืนที่ สร้างความเสียหายต่อสถานศึกษา และเป็นอันตรายต่อนักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา จึงขอให้สถานศึกษาในสังกัดติดตามสถานการณ์อุทกภัยหรือสาธารณภัยอ่ืน ๆ ให้เป็นปัจจุบัน  
ทันต่อเหตุการณ์อยู่ เสมอ รวมทั้ง รายงานสรุปข้อมูลความเสียหายตามแบบรายงานที่แนบ ท้ายวาระ 
ที่แนบมาพร้อมนี้ (แบบฟอร์มแนบท้ายวาระการประชุม) 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
   ๔.๔ การตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ต่อการบริหารและการจัดการศึกษาและการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารและการจัดการศึกษา ได้ตอบแบบสอบสอบถามความพึงพอใจ ผ่านหน้าเว็บไซต์ 
สตผ. https://eva.obec.go.th/vote/ หัวข้อ แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงาน ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) และคณะกรรมการ
สถานศึกษา เริ่มตอบแบบสอบถาม ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
        ๕. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์                       
   ๕.๑ การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ สืบเนื่องในไตรมาส 
ที่ ๓ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ลำดับการเบิกจ่ายอยู่ที่  ๕ ของระดับประเทศ 
ขอขอบคุณผู้บริหารทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเบิกจ่ายได้รวดเร็ว ในไตรมาสที่ ๔ ขอให้สถานศึกษา
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ส่วนที่สิ้ นสุดสัญญาขอให้สถานศึกษาดำเนินการ 
ส่งเบิกโดยเร็ว ถ้าดำเนินการไม่ทันให้ขอกันเงินเพ่ือใช้เบิกจ่าย ต่อไป 
 - งบดำเนินงาน สถานศึกษาที่แจ้งขอกันเงิน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์  
ได้ดำเนินการกันเงินไว้เรียบร้อยแล้ว เมื่อสถานศึกษาดำเนินการเสร็จแล้วขอให้ส่งเอกสารเบิกเงินโดยเร็ว  
แต่ถ้างบประมาณใดที่อยู่ในเกณฑ์ที่ ไม่สามารถดำเนินการได้ทัน ขอให้สถานศึกษามาติดต่อขอยืมเงิน
งบประมาณโดยด่วน ที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 

https://eva.obec.go.th/vote/
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 - การขอเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ค่าเช่าบ้าน สามารถส่งเบิกได้ตามปกติภายในวันที่ 
๑๐ ของทุกเดือน  
ว่าที่ ร.ต. สมจิตร รอดเรือง  เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณข้ามปี ที่เป็นโครงการใหญ่ เช่น การก่อสร้าง
อาคาร ขอให้เร่งดำเนินการเบิกจ่ายโดยเร็ว 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
   ๕.๒ การนำที่ราชพัสดุไปจัดหาประโยชน์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เพชรบูรณ์ ได้รับแจ้งจากสำนักงานธนารักษ์เพชรบูรณ์ ขอความร่วมมือสถานศึกษาตรวจสอบการนำที่ราชพัสดุ
ไปใช้ประโยชน์ที่ทำให้เกิดรายได้ ขอความอนุเคราะห์ให้สถานศึกษาดำเนินการจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้กลุ่ม
บริหารการเงินและสินทรัพย์ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
   ๕.๓ การโอนเงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน ปัจจัยพ้ืนฐานสำหรับนักเรียน
ยากจนให้สถานศึกษาในสังกัด เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ขอให้สถานศึกษาดำเนินการตรวจสอบยอดเงิน
ให้ตรงกับบัญชีจัดสรร และออกใบเสร็จรับเงินให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
   ๕.๔ ประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการครู ลดการ
เดินทางมาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ดังนี้ 
 - การแก้ไขเลขบัญชีเงินฝากธนาคารระบบจ่ายตรงเงินเดือน สามารถดำเนินการโดยสแกน QR Code 
หน้าเว็บไซต์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
 - การแก้ไขรายการต่างๆ ในระบบ e-money สามารถดำเนินการโดยสแกน QR Code หน้าเว็บไซต์
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
    5.5 การอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุระดับสถานศึกษา 
ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมพระราชปริยัติบัณฑิต สพม.พช.  
ว่าที่ ร.ต. สมจิตร รอดเรือง  การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เป็นการกำหนดแบบฟอร์มและวิธีการปฏิบัติงาน
ที่ถูกต้อง เป็นไปในรูปแบบเดียวกันทั้ง ๓๙ สถานศึกษา 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
        ๖. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
   ๖.๑ การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตามที่ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ดังนี้ 
 - ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน
กับผู้บริหารการศึกษา (ผอ.เขต) คนปัจจุบัน ส่งถึง สพม.พช จำนวน  ๒ ชุด ซึ่ ง สพม.พช ได้แต่งตั้ ง
คณะกรรมการไปประเมินข้อตกลงดังกล่าวครึ่งปีแรกไปแล้ว 



๘ 

 - ตำแหน่งครูได้จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานกับผู้บริหารสถานศึกษาคนปัจจุบัน ตั้ งแต่                         
ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้โรงเรียนตั้งคณะกรรมการเพ่ือประเมินข้อตกลงตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. 
กำหนด 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
    
   ๖.๒ การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่  ๒  
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕) 
  ตามที่ กคศ. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๓ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                                        
มาเพ่ือทราบ และถือปฏิบัติ นั้น 
  บัดนี้ ใกล้จะถึงระยะเวลาดังกล่าวแล้ว กลุ่มบริหารงานบุคคล พิจารณาแล้ว เพ่ือให้การ 
ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และทันตามระยะเวลาที่กำหนด จึงแจ้งโรงเรียนในสังกัด จัดส่งบัญชี 
รายชื่อและอัตราเงินเดือนของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ และนำส่ง
ข้อมูลให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ภายในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ สำหรับ
รายละเอียดและปฏิทินการปฏิบัติงาน จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 
นายพัชริน  ภู่ชัย  1. เสนอเรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือน ของสายผู้สอนและสายบริหาร ด้านสายผู้สอน
หากต้องการคืนความสุขสู่ครูผู้สอน ๓% โรงเรียนขนาดเล็กจะอยู่ได้อย่างไร ท่านมีกระบวนการคิดอย่างไร 
ด้านสายบริหาร ผู้บริหารโรงเรียนใหญ่ได้รับการจัดสรรจำนวนมาก ทำอย่างไรจะกระจายให้กับโรงเรียน 
ขนาดเล็กได้  
   2. เสนอเรื่องการขอย้าย ไม่ควรแต่งตั้งคณะกรรมการที่ยังอยู่ในกระบวนการ
พิจารณาของชั้นศาล  
นายคำภาสน์ บุญเติม    ๑. การเลื่อนเงินเดือนของโรงเรียนขนาดเล็ก ขอสำนักงานเขตพ้ืนที่แจ้งวิธีการดูแล
โรงเรียนขนาดเล็ก 
    ๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาย้าย เสนอให้พิจารณาแต่งตั้งในส่วนอ่ืนได้
หรือไม่ เพ่ือให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น 
ว่าที่ ร.ต. สมจิตร รอดเรือง  1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ มองว่าถ้าโรงเรียน
ขนาดเล็กได้ผลการประเมินไม่ถึงค่ากลาง ต้องคืนให้กับโรงเรียน ถ้าคืนให้โรงเรียน 2.99% พอกันไว้ 0.1% 
โรงเรียนขนาดใหญ่จะมีคำถามว่าใช้มาตรฐานใด ไปดูแล เหตุผลที่ตัดสินใจให้พิจารณาลงท้าย ๐ หรือ .๕  
ส่วนของโรงเรียนใหญ่ที่มีเม็ดเงินมาก ให้พิจารณาได้ตามความเหมาะสม หากมีความต้องการคืนเงิน สามารถ
ระบุว่าจะมอบให้กับโรงเรียนใดให้เป็นอำนาจของโรงเรียนที่ส่งคืน 
    2. การย้ายผู้บริหาร ขอรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะผู้บริหารทุกท่าน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
        ๗. กลุ่มนโยบายและแผน         
            ๗.๑ การเกิดภัยในสถานศึกษา เช่น วาตภัย อุบัติภัย อุทกภัย ฯลฯ ขอให้เร่งดำเนินการ
ของบประมาณมายังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ เพ่ือขอรับงบประมาณในการซ่อมแซม
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 



๙ 

        ๘. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
   ๘.๑ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาได้จัดส่งคู่ มือการดำเนินการโครงการ
สถานศึกษา สีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๔  ให้โรงเรียนในสังกัด 
ทางระบบ My Office หนังสือเลขที่ ศธ ๐๔๓๒๕/๒๙๘๗ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพ่ือเป็นแนวทาง 
ในการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ต่อไป 
 

 
  



๑๐ 

 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
   ๘.๒ ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ด้วยปัจจุบัน มีโรงเรียนในสังกัด  
ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา โดยพักแรม เป็นจำนวนมากและเร่งด่วน ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม  
๒๕๖๒ ข้อ ๙ ให้สถานศึกษาส่งคำขออนุญาต พร้อมโครงการที่จะพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
ต่อผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน หากไม่สามารถยื่นคำขอได้ทันภายใน
กำหนดเวลาดังกล่าว ให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นด้วย เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว จึงออกเดินทางได้ 
         กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จึงขอแจ้งเน้นย้ำให้ โรงเรียนในสังกัด ดำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ และตามแนวปฏิบัติของหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
โดยเคร่งครัด  ดังนี้ 
        ๑) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒  
ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม  ๒๕๖๒  (ตามเอกสารหมายเลข....) 
        ๒) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการในการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 
และเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ลงวันที่  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑         
(ตามเอกสารหมายเลข....) 
       ๓) หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๒๗๗/ว๓๑๗ ลงวันที่  ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่องแนวทางปฏิบัติ 
ในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา   (ตามเอกสารหมายเลข....)                   
       ๔) หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๑/๓๔๑๗ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
         ๕) คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ๓๒๑๓/๒๕๖๔ เรื่อง การควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย 
และกำหนดมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ลงวันที่ 
๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
 ๖) ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับที่ ๓๖) ประกาศ ณ วันที่  
๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 



๑๑ 

   ๘.๓ การจัดทำกลุ่มไลน์การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ของ สพม.
เพชรบูรณ์ 
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ได้จัดทำกลุ่มไลน์การขออนุญาตพานักเรียนไปนอก
สถานศึกษา ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการติดต่อ
ประสานงาน การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ระหว่างผู้รับผิดชอบของโรงเรียน และผู้รับผิดชอบ
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือติดต่อสื่อสาร อำนวยความสะดวก  
ตรวจสอบเอกสารในการขออนุญาตให้ครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบ จึงขอให้โรงเรียนแจ้งให้ครูผู้รับผิดชอบ  
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา เข้ากลุ่มไลน์ ตาม QR Code  
 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ว่าที่ ร.ต. สมจิตร รอดเรือง ๑. การเยี่ยมบ้านนักเรียน เน้นย้ำผู้บริหารสถานศึกษาติดตามครูที่ปรึกษาว่า
ได้ดำเนินการตามนโยบายหรือไม่ เยี่ยมบ้านครบ ๑๐๐% หรือไม่ เมื่อเยี่ยมบ้านนักเรียนแล้วพบปัญหา  
ต้องการขอความช่วยเหลือให้ประสานงานมายังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์   
เพ่ือจะได้ร่วมแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 
    ๒. การขออนุญาตไปศึกษาดูงาน หรือไปทัศนศึกษา ให้คำนึงถึงความ
ปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลัก  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
        ๙. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
การดำเนินงานตามนโนบายเร่งด่วน 
๙.๑ พระบรมราโชบาย ร.๑๐ สู่การปฏิบัติ (ด้านการจัดการศึกษา) แนวทางขับเคลื่อน 
 ๑) แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
 ๒) กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
 ๓) โรงเรียนมีโครงการหรือกิจกรรม ในการดำเนินงานอย่างไร 
 ๔) สพม.พช นิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน 
 ๕) สถานศึกษาจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และจัดทำ Best Practice ส่งสพม.พช  
 
๙.๒ ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง คุณธรรม จริยธรรมแนวทางขับเคลื่อน 
 ๑) แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
 ๒) กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
 ๓) โรงเรียนมีโครงการหรือกิจกรรม ในการดำเนินงานอย่างไร 



๑๒ 

 ๔) สพม.พช นิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน 
 ๕) สถานศึกษาจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และจัดทำ Best Practice ส่ง สพม.พช  
 
๙.๓ การศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตยแนวทางขับเคลื่อน 
 ๑) แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
 ๒) กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการการดำเนินงาน 
 ๓) โรงเรียนมีโครงการหรือกิจกรรม ในการดำเนินงานอย่างไร 
 ๔) สพม.พช นิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน 
 ๕) สถานศึกษาจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และจัดทำ Best Practice ส่ง สพม.พช  
 
๙.๔ Active learning 
 ๑) ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ Active learning 
 ๒) สพม.พช นิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน 
 ๓) สถานศึกษาจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ส่งสพม.พช 
 ๔) ครูจัดทำ Best Practice  ส่ง สพม.พช ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
 
๙.๕ การขับเคลื่อนภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (learning loss) แนวทางขับเคลื่อน 
 ๑) โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (learning loss) 
 ๒) โรงเรียนจัดทำคู่มีอดำเนินงาน 
 ๓) โรงเรียนมีโครงการหรือกิจกรรม ในการดำเนินงานอย่างไร 
 ๔) สพม.พช นิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน 
 ๕) สถานศึกษาจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และจัดทำ Best Practice ส่งสพม.พช  
 
๙.๖ การเตรียมสอบ O-NET ประจำปี ๒๕๖๕ 
 ๙.๖.๑ การดำเนินงานตามปฏิทินการสอบ O-NET ประจำปี ๒๕๖๕ 
 ๙.๖.๒ การนำผลการประเมิน O-NET ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 แนวทางขับเคลื่อน 
 ๑) แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการนำผลการประเมินไปใช้ 
 ๒) กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการนำผลการประเมินไปใช้ 
 ๓) สพม.พช นิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน 
 ๔) สถานศึกษาจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และจัดทำ Best Practice ส่ง สพม.พช (โรงเรียนที่มีผล 
O-NET สูงกว่าระดับชาติ ให้จัดทำ Best Practice ส่ง สพม.พช ภายใน ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕)  
 
๙.๗ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๒ - ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
  



๑๓ 

        ๑๐. กลุ่ม DLICT 
     ๑๐.๑ การขยายผลการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
     ๑๐.๒ การจัดทำแผนขอจัดซื้อคอมพิวเตอร์ หลายโรงเรียนได้รับการอนุมัติจาก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรียบร้อยแล้ว สามารถดำเนินการจัดได้ตามแผนที่เสนอขอไว้ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
        ๑๑. หน่วยตรวจสอบภายใน 
     ๑๑.๑ จากการที่หน่วยตรวจสอบภายในได้ออกตรวจ ติดตาม ตามแผนการ
ตรวจสอบภายใน ปี ๒๕๖๕ พบว่า ในการดำเนินการด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ มีการปฏิบัติไม่ครบถ้วน
ถูกต้อง หรือมีความเข้าใจคาดเคลื่อนในการดำเนินการ ดังนี้ 
  - การเบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าวิทยากร ไม่ต้องดำเนินการจัดซื้อ 
จัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจากได้รับยกเว้นตาม ว ๑๑๙  
   - การสรุปข้อมูลการรับเงิน ที่มีการออกใบเสร็จรับเงินในวันหนึ่ง ๆ หลายฉบับ ต้องมีการสรุป
รายละเอียดว่ารับเงินตามใบเสร็จเลขที่ใดและจำนวนเงินรวมรับทั้งสิ้นเท่าใดไว้ด้านหลังสำเนาใบเสร็จรับเงิน
ฉบับสุดท้าย 
  - การยืมเงิน รายการค่าวัสดุไม่สามารถยืมเงินได้ ต้องมอบหมายให้พัสดุไปดำเนินการจัดซื้อ
ตามระเบียบพัสดุ และการส่งใช้เงินยืม ไม่มีการบันทึกข้อมูลการส่งใช้เงินยืมด้านหลังแบบฟอร์มตามสัญญา 
ยืมเงิน  
  - การเบิกค่าท่ีพักในกรณีเข้ารับการอบรม ต้องเบิกจ่ายจริงโดยมีใบเสร็จรับเงิน และ folio  
ยกเว้น การเดินทางไปราชการซึ่งสามารถเบิกค่าท่ีพักเหมาจ่ายได้ไม่ต้องแนบใบเสร็จ และ folio 
   - บัญชีกระแสรายวัน ต้องทำงบกระทบเทียบยอดเพ่ือที่เราจะสามารถเช็คยอดเงินได้  
  - จัดทำทะเบียนคุมให้ครบถ้วน ซึ่งมีบ้างโรงเรียนยังไม่ได้ดำเนินการในส่วนของ ทะเบียนคุม
ภาษหีัก ณ ที่จ่าย  ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าโรงเรียน มีการนำส่งภาษีให้สำนักงานสรรพากรยอดเงินเท่าไร  
และมีการภาษีหัก ณ ที่จ่ายของร้านค้ายอดเงินเท่าไร และสรุปรวมเป็นเงินเท่าไรในแต่ละเดือน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
          ๑๑.๒ การรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ให้ดำเนินการจัดส่งภายในวันที่ ๑๕  
ของเดือนถัดไป สำหรับโรงเรียนที่ดำเนินการส่งช้า หรือไม่เคยนำส่งรายงาน ทางตรวจสอบภายในจะดำเนินการ
จัดทำแผนในปี ๒๕๖๖ เพื่อดำเนินการติดตามและให้คำปรึกษากับโรงเรียนที่ยังดำเนินการไม่ถูกต้อง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
นายพัชริน  ภู่ชัย  จากการที่หน่วยตรวจสอบภายใน สพม.เพชรบูรณ์ ได้ออกตรวจโรงเรียนในสังกัด 
และได้สรุปผลการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
(ตามหนังสือ สพม.พช ที่ ๐๔๓๒๕/๒๙๙๗ ลว. ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕) และได้มีข้อเสนอแนะให้กับโรงเรียนที่ได้
ดำเนินการตรวจสอบ ซึ่งทางโรงเรียนวิทยานุกูลนารี มีข้อเสนอแนะ  ข้อ ๕.๔.๑ ไม่ได้มีการจัดทำทะเบียน             
คุมหลักฐานขอเบิก เพ่ือบันทึกรายละเอียดการขอเบิกเงินงบประมาณ และในข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
แจ้งว่าโรงเรียนไม่มีแผนการใช้จ่ายเงิน  อยากให้ทาง สพม.เพชรบูรณ์ ได้ทำความเข้าใจ และเสนอแนะ 
กับผู้รับผิดชอบของโรงเรียน ณ วันที่เข้าไปตรวจโรงเรียน เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน เพราะบางครั้งการทำ
หนังสือแจ้งโรงเรียนอาจใช้คำพูดที่เกิดความเข้าใจผิดกับผู้รับผิดชอบได้ 



๑๔ 

นายอาคม  วิทยเขตปภา  สพม.เพชรบูรณ์  ได้จัดทำหนังสือแจ้งโรงเรียน เพ่ือเน้นย้ำให้โรงเรียน
ดำเนินการจัดทำทะเบียน คุมหลักฐานขอเบิก เพ่ือบันทึกรายละเอียดการขอเบิกเงินงบประมาณ และจัดทำ
แผนการใช้จ่ายเงิน ให้ถูกต้องตามระเบียบ โดยดำเนินการตามหนังสือ ว.126  
ว่าที่ ร.ต. สมจิตร รอดเรือง  ในปี ถั ด ไปสำนั ก งาน เขต พ้ืนที่ ก ารศึ กษ ามั ธยมศึ กษ าเพชรบู รณ์   
ได้มอบนโยบายให้หน่วยตรวจสอบภายใน วางแผนช่วยเหลือและให้คำแนะนำเกี่ยวการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง
ตามระเบียบ 
        ๑๒. กลุ่มกฎหมายและคดี 
     - ไม่มี - 
 
        ๑๓. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     ๑๓.๑ โครงการประชุมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณค่าชีวิตของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี ๒๕๖๕ 
  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จะดำเนินการจัดทำโครงการประชุมสัมมนา
เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณค่าชีวิตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี ๒๕๖๕   
ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๑๔๐ คน ประกอบด้วย 
  ๑. ผู้เกษียณอายุราชการ   จำนวน  ๗๒  คน   
  ๒. ผู้บริหารสถานศึกษา   จำนวน  ๓๙  คน    
  ๓. ข้าราชการสำนักงานและคณะทำงาน จำนวน  ๒๙  คน 
  โดยกำหนดสถานที่จัดโครงการฯ ณ  หอประชุมพระราชปริยัติบัณฑิต  สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ตามกำหนดการ ดังนี้ 
 
  เวลา  ๐๗.๓๐  น. -  ๐๘.๓๐  น. ผู้เกษียณอายุราชการลงทะเบียน 
  เวลา  ๐๘.๓๐  น. -  ๐๘.๔๕  น. ผู้เกษียณอายุราชการ/ผู้เข้าร่วมพิธี 
      ประจำ  ณ  ที่จัดเตรียมภายในห้องประชุม 
  เวลา  ๐๘.๔๕  น. -  ๐๙.๐๐  น. ประธานในพิธี (เดินทางมาถึง) 
      - จุดธูปเทียนบูชาพระ (กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย) 
      - กล่าวเปิดงาน/ประธานฯบรรยายพิเศษ พร้อมมุทิตาจิต 
  เวลา  ๐๙.๐๐  น. -  ๐๙.๓๐  น.  รับพรพระ (มุทิตาจิต) โดยพระเดชพระคุณ 
        พระราชปริยัติบัณฑิต  รองเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ (ธรรมยุต) 
        เจ้าอาวาสวัดสนธิกรประชาราม  
   เวลา  ๐๙.๓๐  น. -  ๑๐.๐๐  น. การวางแผนและสร้างวินัยด้านการเงินและการออม 
  เวลา  ๑๐.๐๐  น. -  ๑๐.๔๕  น. สิทธิผลประโยชน์ของผู้เกษียณอายุราชการ  
  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ๑๕  นาท ี
  เวลา  ๑๑.๐๐  น. เป็นต้นไป ผู้เกษียณอายุราชการรับประกาศเกียรติคุณ จาก สพฐ. 
      และโล่ห์ เกียรติคุณจาก สพม.เพชรบู รณ์  มอบโดย  
      ประธานในพิธี 
 หมายเหตุ ๑. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
   ๒. ผู้เกษียณและผู้มีเกียรติแต่งเครื่องแบบกากี  สวมหน้ากากอนามัย / ปฏิบัติตาม 
       มาตรการป้องกันโควิด ๑๙ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 



๑๕ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา       
                    ๔.1  การแสดงมุฑิตาจิต ให้กับบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ เพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจ รวมถึงเป็นวัฒนธรรมองค์กร ส.บ.ม.ท., สมป. ทั้ง ๓๙ 
โรงเรียน มีมติเป็นชอบในการประชุมสหวิทยาเขต กำหนดให้วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นภาคกลางคืน  
ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม โดยดำเนินการตามรูปแบบเดิม  
 - การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและขอเชิญประชุมคณะกรรมการ ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
  



๑๖ 

                    ๔.๒ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
กำหนดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

 



๑๗ 

การแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๐ จะใช้หลักเกณฑ์การแข่งขันครั้งที่ ๖๙ มีโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ เข้าแข่งขันจำนวน ๓๙ โรงเรียน และโรงเรียนเอกชน 
 - การแข่งขับแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้ 
  กลุ่มที่ ๑ โซนกลาง อำเภอเมือง อำเภอชนแดน อำเภอวังโป่ง 
  กลุ่มที่ ๒ โซนเหนือ อำเภอหล่มสัก อำเภอหล่มเก่า  อำเภอน้ำหนาว อำเภอเขาค้อ 
  กลุ่มที่ ๓ โซนใต้ อำเภอหนองไผ่ อำเภอบึงสามพัน อำเภอวิเชียรบุรี อำเภอศรีเทพ 
 - กำหนดวันแข่งขันแต่ละกลุ่ม ดังนี้ 
  กลุ่มที่ ๑ โซนกลาง สนามโรงเรียนวิทยานุกูลนารี และโรงเรียนเพชรพิทยาคม วันที่ ๒๑ - ๒๓ 
กันยายน ๒๕๖๕ 
  กลุ่มที่  ๒  โซนเหนือ สนามโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม และโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม  
วันที่ ๒๐ - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ 
  กลุ่มที่ ๓ โซนใต้ สนามโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม วันที่ ๑๙ - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ 
  การแข่งขันหุ่นยนต์ ขอใช้สถานที่ในการแข่งขันท่ีโรงเรียนหนองไผ่ 
 - งบประมาณในการดำเนินงานประมาณโซนละ ๕๐,๐๐๐ - ๗๐,๐๐๐ บาท 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕       เรื่องอ่ืน ๆ 
   ๕.๑ ความเคลื่อนไหว ของสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาเพชรบูรณ์ จำกัด 
นำเสนอโดยนายวุฒิ ศรีศรุตวงษ์ ดังนี้ 
 - สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาเพชรบูรณ์ จำกัด สนับสนุนเงินในการจัดกิจกรรมงานเกษียณอายุ
ราชการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท  
 - มีเงินขวัญถุงให้กับสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ ไม่เกินคนละ ๑๐,๐๐๐ บาท มอบโดยประธาน
สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาเพชรบูรณ์ จำกัด  
 - การเบิกค่ารักษาพยาบาลเบิกได้คืนละ ๕๐๐ บาท/คน/ปี ทั้งนี้ ต้องมีเอกสารเข้ารับการรักษาจาก
โรงพยาบาล รวมระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ วัน/คน/ปี 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  
   ๕.๒ ความเคลื่อนไหว ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด นำเสนอโดย              
นายวัชรินทร์ ดีดาร์ ดังนี้  
  - สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด ได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาทั้ง ๔ เขต เป็นจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท/ปี ปรับลดเหลือ ๕๐,๐๐๐ บาท/ปี ขณะนี้ ส.บ.ม.ท. ได้เสนอ 
โครงการไปยังสหกรณ์ฯ เพ่ือขอรับงบประมาณในการจัดกิจกรรม จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท จากการตรวจสอบ 
รายชื่อสมาชิกมีเพียง ๑๒ คน จึงได้รับการจัดสรรงบประมาณในครั้งนี้ จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท 
 
  - โรงเรียนที่มีครูเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด สามารถเขียนโครงการ
เพ่ือขอรับเงินสนับสนุน รายละ ๑๐๐ บาท  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
  



๑๘ 

   ๕.๓ ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ นำเสนอโดย นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สมป.จังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมยกย่อง 
เชิดชูเกียรติโรงเรียนที่ได้รับรางวัล OBEC QA และผู้บริหารที่ เกษียณอายุราชการ ขอขอบคุณทุกท่าน 
ที่ให้ ส.บ.ม.ท. เป็นหลักในการประสานงานร่วมกัน ต่อไปการจัดกิจกรรมเชิงวิชาการ ของ สมป. ให้มีอย่าง
ต่อเนื่อง  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
   ๕.๔ ความเคลื่อนไหว ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 
สาขาจังหวัดเพชรบูรณ์ นำเสนอโดย นายมนตรี สำเภา ส.บ.ม.ท.กำลังขับเคลื่อนร่วมกับ สมป. อยากเห็นการ
ทำงานที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การพบปะพูดคุยกันถือเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จ  
 - นายศุภโชค เข่งแก้ว ประธาน ส.บ.ม.ท. กล่าวขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเลย ให้บรรลุวัตถุประสงค์  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
   ๕.๔ ฝากข้อคิดการทำงาน จากผู้บริหารสถานศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ  
ในปี 2565 
          1) นายพัชริน ภู่ชัย นำเสนอข้อคิดในการทำงานเพ่ือความถูกต้อง มุ่งมั่น
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ และให้กำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน และฝากท่านผู้บริหารสำนักงานเขต
พ้ืนที่ในเรื่องการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ควรจัดประชุมทุกเดือน ส่วนผู้บริหารสถานศึกษาจะได้เข้าร่วม
ประชุมหรือไม่ เป็นเรื่องของสถานศึกษาที่จะมอบหมายผู้เข้าร่วมประชุม เพ่ือสร้างความเข้าใจในเรื่องของการ
บริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน    
         2) นายจุลินทร์ น้ำค้าง ขอบคุณสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่ให้กำลังใจ 
ในการประเมิน OBEC QA  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
   5.5 นำเสนอเรื่องอ่ืนๆ  
         1) นายพีรวัตร จันทะกูล ชี้แจงข่าวโรงเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับเงินจาก
ผู้ปกครอง ตามที่เป็นคลิปเสียงนั้น ไม่เป็นความจริงเป็นการตัดต่อคลิปเสียง และได้ดำเนินการนำ เรียน
ข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนกับผู้บริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่เรียบร้อยแล้ว  
         2) นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ สะท้อนแนวทางในการทำงาน คือขาดการเชื่อมโยง
ประสานงาน การแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน วิธีการแก้ไขคือการทำกิจกรรมร่วมกัน แบ่งเวลาให้กัน  
เพ่ือจะได้มีโอกาสร่วมพูดคุยกัน นำไปสู่องค์กรที่เข้มแข็ง 
        3) นางลำดวน นักดนตรี โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ไดป้ระสบ               
ภัยธรรมชาติ ถึง ๓ ครั้ง ในรอบปีที่ผ่านมา แต่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เพชรบูรณ์ ในด้านการของบประมาณไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และขอความ
อนุเคราะห์รายชื่อผู้บริหารทุกท่าน พิมพ์ลงในฎีกาผ้าป่าการศึกษาของโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
เพ่ือรำลึกนึกถึงพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
  



๑๙ 

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๓๐ น. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

เอกสารประกอบการประชุม 



แบบรายงานสรุปข้อมูลความเสียหายท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม (สพฐ.)

1. จังหวัด.................................................
2. อำเภอ.................................................
3. โรงเรียน.........................................................
4. ประเภทของผลกระทบ

 อุทกภัย
 วาตภัย
 ดินถล่ม
 อ่ืนๆ

5. ผลกระทบกับการเรียนการสอน
 เปิดเรียน
 ปิดเรียน

6. วันที่ปิดเรียน.....................................
7. วันที่คาดว่าจะสามารถเปิดเรียนได้ปกติ..................................................
8. ความเสียหาย (อาคารเรียน/อุปกรณ์การเรียนการสอน)

............................................................................. .................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................
9. ความเสียหาย (บ้านพักนักเรียน/ครู/บุคลากรทางการศึกษา)

............................................................................................................................. .................................
...................................................................................................................................................................... ......
10. จำนวนนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม
กรุณาใส่จำนวน (รายคน) ที่ได้รับผลกระทบตามจริง เช่น บา้นพักนกัเรียนน้ำทว่ม อุปกรณ์การเรียนได้รับความเสียหาย เป็นต้น และใส่ตัวเลขเท่านั้น 
หากไม่มีใส่ 0 

............................................................................................................................. .................................
....................................................................................................................................... .....................................
11. จำนวนนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บจากอุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม ..................................................................
12. จำนวนนักเรียนที่เสียชีวติจากอุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม ..........................................................................
13. รายละเอียดความช่วยเหลือเบื้องต้น (หากมี)

............................................................................................................................. .................................
................................................................................................. ...........................................................................
14. ผู้รายงานข้อมูล
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าดว้ยการพานักเรียน  และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการพานักเรียน  และนักศึกษา 
ไปนอกสถานศึกษา  ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๒  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการพานักเรียน  และ
นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการพานักเรียน  และนักศึกษา 

ไปนอกสถานศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
บรรดาระเบียบ  ประกาศ  และค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้ง 

กับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“นักเรียนและนักศึกษา”  หมายความว่า  บุคคลซึ่งก าลังรับการศึกษาในสถานศึกษา 
“สถานศึกษา”  หมายความว่า  สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  และให้หมายความรวมถึง

สถานศึกษาที่อยู่ในก ากับดูแล  หรืออยู่ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการด้วย 
“หัวหน้าสถานศึกษา”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการ  หรือต าแหนง่ที่เรยีกชื่ออย่างอื่นที่มีอ านาจ

หน้าที่ในลักษณะเดียวกันทั้งของรัฐและเอกชนที่มีอ านาจหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 
“การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา”  หมายความว่า  การที่หัวหน้าสถานศึกษา

หรือผู้ที่หัวหน้าสถานศึกษามอบหมาย  พานักเรียนและนักศึกษาไปท ากิจกรรมการเรียนการสอน  
นอกสถานศึกษาซึ่งอาจไปเวลาเปิดท าการสอนหรือไม่ก็ได้  หรือไปท ากิจกรรมการเดินทางไกลและ  
การเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ  เนตรนารี  และยุวกาชาด  แต่ไม่รวมถึงการไปนอกสถานที่ตามค าสั่ง
ในทางราชการ 

ข้อ ๕ การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา  จ าแนกเป็น  ๓  ประเภท  ดังนี้ 
(๑) การพาไปนอกสถานศึกษาไม่พักแรม 
(๒) การพาไปนอกสถานศึกษาพักแรม 
(๓) การพาไปนอกราชอาณาจักร 
ข้อ ๖ การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาให้เป็นไปตามความสมัครใจ 

ของนักเรียนและนักศึกษาโดยความยินยอมของผู้ปกครองตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบียบนี้ 

้หนา   ๑
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ข้อ ๗ การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาทุกประเภทให้ปฏิบัติ  ดังนี้ 
(๑) ต้องค านึงถึงความปลอดภัยในการเดินทางและการพักแรมเป็นอันดับแรก 
(๒) ต้องได้รับอนุญาตก่อน  โดยขออนุญาตตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบียบนี้ 
(๓) ให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสถานศึกษา  จ านวน  ๑  คน  

เป็นผู้ควบคุม  และจะต้องมีครูหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสถานศึกษา  จ านวน  ๑  คน   
ต่อนักเรียนไม่เกิน  ๓๐  คน  เป็นผู้ช่วยผู้ควบคุม 

กรณีที่มีนักเรียนและนักศึกษาเป็นหญิงไปด้วย  ให้มีครูสตรีควบคุมไปด้วยตามความเหมาะสม 
(๔) ให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาเลือกเส้นทางที่จะเดินทาง  ยานพาหนะที่จะใช้   

ในการเดินทางซึ่งต้องอยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง  รวมถึงพนักงานขับรถหรือควบคุมยานพาหนะที่มีความรู้  
ความช านาญด้วย 

(๕) ในการเดินทางให้พิจารณาขอความรว่มมอืไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งเพ่ือขอค าแนะน าหรอื
ขอความร่วมมืออื่น ๆ  เท่าที่จ าเป็น  รวมถึงจัดให้มีป้ายข้อความที่ระบุโครงการ  กิจกรรม  และ
สถานศึกษาแสดงให้เห็นเด่นชัดติดที่ด้านข้างรถ  และมีหมายเลขก ากับติดที่ด้านหน้าและด้านหลังรถ  
ในต าแหน่งที่เห็นชัดเจน 

กรณีการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาโดยใช้รถโดยสารไม่ต่ ากว่า  ๔๐  ที่นั่ง  
จ านวน  ๓  คัน  ขึ้นไป  ควรจัดให้มีรถน าขบวน  ส าหรับการใช้รถโดยสารต่ ากว่า  ๔๐  ที่นั่ง  จ านวน  ๓  คัน  
ขึ้นไป  ให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาตามความเหมาะสม 

(๖) จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นประจ ารถหรือยานพาหนะ  และดูแลนักเรียนและ
นักศึกษาที่มีโรคประจ าตัวเป็นพิเศษ 

(๗) เพ่ือการคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายของนักเรียนและนักศึกษาในการ   
พานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศกึษา  ให้สถานศึกษาจัดใหม้ีการประกันภัยการเดินทางแก่นกัเรยีน
และนักศึกษา  เว้นแต่สถานศึกษาได้จัดให้มีการประกันภัยที่คุ้มครองกรณีดังกล่าวแก่นักเรียนและ
นักศึกษาอยู่ก่อนแล้ว   

ข้อ ๘ ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุญาตตามข้อ  ๕   
(๑) หัวหน้าสถานศึกษา  ส าหรับการพาไปนอกสถานศึกษาไม่พักแรมตามข้อ  ๕  (๑) 
(๒) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ผู้อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน  

ผู้มีอ านาจเหนือสถานศึกษาขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง  หรือผู้ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี  ส าหรับการพา   
ไปนอกสถานศึกษาพักแรมตามข้อ  ๕  (๒)   

(๓) หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบหมาย  ส าหรับการพาไปนอกราชอาณาจักรตามข้อ  ๕  (๓)   
ข้อ ๙ ให้สถานศึกษาส่งค าขออนุญาต  พร้อมโครงการที่จะพานักเรียนและนักศึกษา   

ไปนอกสถานศึกษาต่อผู้มีอ านาจพิจารณาอนุญาตก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน  หากไม่สามารถ

้หนา   ๒
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ยื่นค าขอได้ทันภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  ให้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นด้วย  เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว  
จึงออกเดินทางได้ 

เอกสารประกอบการยื่นค าขออนุญาตตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย  ชื่อโครงการ
หลักการและเหตุผล  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  ขั้นตอนการด าเนินงาน  ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ
กิจกรรม  รายชื่อหน่วยงานและผู้รับผิดชอบโครงการ  รายชื่อผู้ควบคุมและผู้ช่วยผู้ควบคุมในการเดินทาง  
รายชื่อนักเรียนและนักศึกษาที่จะเดินทางไปนอกสถานศึกษา  แผนที่สังเขปแสดงเส้นทางการเดินทาง  
แผนผังแสดงที่ตั้งของสถานที่ที่ไปนอกสถานศึกษาหรือสถานที่พักแรม  เพ่ือการตรวจสอบและติดตาม 
ผลการด าเนินงานทุกระยะ  และแผนส ารองกรณีเหตุฉุกเฉิน  เป็นต้น   

ข้อ  ๑๐ ให้ผู้ควบคุมและผู้ช่วยผู้ควบคุมมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ  ดังนี้ 
(๑) ด าเนินการให้นักเรียนและนักศึกษาอยู่ในระเบียบวินัยเพ่ือให้การเดินทางเป็นไป   

ด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย 
(๒) ไม่เสพสุรา  สิ่งเสพติด  ของมึนเมาหรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  และเล่นการพนัน  

ทุกชนิด 
(๓) จัดให้มีช่องทางหรือระบบการติดต่อสื่อสารและหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน   

ที่เกี่ยวข้องเพื่อการประสานงานทุกระยะ 
(๔) ดูแลนักเรียนและนักศึกษาให้ได้รับความปลอดภัยตลอดเวลาที่อยู่ในระหว่างการเดินทาง  

และในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจะต้องให้ความช่วยเหลือ 
(๕) เมื่อปรากฏว่ามีกรณีเกิดอุบัติเหตุที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยในชีวิตและร่างกาย   

ของนักเรียนและนักศึกษาให้ผู้ควบคุมและผู้ช่วยผู้ควบคุมดูแลนักเรียนและนักศึกษาด าเนินการรายงาน  
ต่อหัวหน้าสถานศึกษาทราบโดยเร็ว  และเมื่อเหตุการณ์นั้นผ่านพ้นไปให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษร  
อีกครั้งหนึ่ง 

ข้อ  ๑๑ ผู้ควบคุมและผู้ช่วยผู้ควบคุมต้องก ากับให้พนักงานขับรถหรือควบคุมยานพาหนะ
ปฏิบัติ  ดังนี้ 

(๑) ควบคุมยานพาหนะให้เป็นไปตามล าดับหมายเลข  ตามเส้นทางที่ก าหนดในแผนการเดินทาง   
ทั้งนี้  การใช้ความเร็วของรถหรือยานพาหนะให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยจราจรอย่างเคร่งครัด 

(๒) ตรวจสอบสภาพรถหรือยานพาหนะและอุปกรณ์ต่าง ๆ  ให้อยู่ในสภาพดี  และพร้อมที่จะ
ใช้การได้ตลอดเวลา 

(๓) ขับรถหรือควบคุมยานพาหนะด้วยความระมัดระวัง  ไม่ขับรถหรือควบคุมยานพาหนะ   
ในลักษณะประมาทหรือน่าหวาดเสียวอันน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน 

(๔) ไม่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะขับรถหรือควบคุมยานพาหนะ  เว้นแต่การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
โดยใช้อุปกรณ์เสริมส าหรับการสนทนาโดยพนักงานขับรถหรือควบคุมยานพาหนะไม่ต้องถือหรือ 
จับโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น 

้หนา   ๓
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(๕) ไม่ขับรถหรือควบคุมยานพาหนะในขณะที่มีอาการมึนเมาหรือเสพสุราหรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิต
และประสาทระหว่างการขับรถหรือควบคุมยานพาหนะ 

ข้อ  ๑๒ การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาพักแรมให้ผู้ควบคุมปฏิบัติ  ดังนี้ 
(๑) เมื่อเดินทางถึงสถานที่จัดกิจกรรมต้องจัดให้มีการปฐมนิเทศ  เพ่ือแจ้งกฎระเบียบ   

ข้อปฏิบัติในการใช้สถานที่  และการปฏิบัติตนขณะอยู่ในบริเวณที่จัดกิจกรรมและที่พักแรม 
(๒) จัดสถานที่พักแยกชาย - หญิง  ให้เป็นส่วนสัด 
(๓) จัดให้มีระบบดูแลรักษาความปลอดภัยตลอดช่วงเวลาจัดกิจกรรม 
(๔) จัดเจ้าหน้าที่หรือบุคคลผู้มีความรู้ในการด้านการรักษาพยาบาลเพ่ือดูแลนักเรียนนักศึกษา

ระหว่างกระท ากิจกรรม  รวมทั้งจัดรถรับ - ส่ง  กรณีมีเหตุฉุกเฉิน 
กรณีมีเหตุฉุกเฉินให้รีบรายงานด้วยวาจาต่อผู้อนุญาตโดยด่วนเพ่ือให้ความช่วยเหลือเป็นไปด้วย

ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  และเมื่อเหตุการณ์นั้นผ่านพ้นไปให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษร   
อีกครั้งหนึ่งโดยเร็ว   

ข้อ  ๑๓ เมื่อกลับจากการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาแล้วให้รายงาน   
ให้ผู้อนุญาตตามข้อ  ๘  ทราบ  ตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ  ๑๔ ให้ถือว่าครู  อาจารย์  ผู้ควบคุมหรือผู้ช่วยผู้ควบคุมที่พานักเรียนและนักศึกษา   
ไปนอกสถานศึกษาเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ตามระเบียบ   
ของทางราชการ 

ข้อ  ๑๕ ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  และให้มีอ านาจตีความ  
วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  15  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

ณัฏฐพล  ทีปสวุรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๓



แบบขออนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักเรียน/นักศึกษา 
ไปนอกสถานศึกษา 

 
 

สถานศึกษา .......................................... 

(วัน เดือน ปี) .................................................... 

เรื่อง  การพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 

เรียน  ...................................................................... 

ข้าพเจ้าขออนุญาตน านักเรียน/นักศึกษา  มีจ านวน ............................... คน และครู/อาจารย์ 
ควบคุม ....................... คน  โดยมี ............................................ เป็นผู้ควบคุมไปเพื่อ .......................................... 
ณ ..............................................  จังหวัด .................................. เริ่มออกเดินทางวันที่ .......................................  
เดือน .............................. พ.ศ. .................. เวลา ...................... น. และจะไปตามเสน้ทางผา่น........................... 
............................................................................................  โดยพาหนะ ............................................................. 
จะพักค้างที่ .................................................................... และกลับถึงสถานศึกษา  วันที่ ............... ....................... 
เดือน........................... พ.ศ. .................. ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น จ านวน ................................................... บาท 
(.......................................... ..........................) การไปครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาแล้ว 
 

  ขอแสดงความนับถือ 

 

    (.....................................................) 
   ต าแหน่ง ....................................... 



แบบขออนุญาตผูป้กครองพานักเรียน/นักศึกษา 
ไปนอกสถานศึกษา 

 
 

สถานศึกษา .......................................... 

(วัน เดือน ปี) .................................................... 

เรื่อง  การพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 

เรียน  ...................................................................... 

ด้วย (ชื่อสถานศึกษา) ........................................................... มีความประสงค์จะขออนุญาตน า 
(ชื่อนักเรียน/นักศึกษา) ...................................................................ไปศึกษานอกสถานศึกษา ในการไปครั้งนี้มี 
นักเรียน/นักศึกษา จ านวน ........... ................... คน  มีครู/อาจารย์ควบคุม จ านวน .......................... คน   
โดยมี ....................................... เป็นผู้ควบคุมไปเพื่อ ........................................ ณ ..............................................  
จังหวัด .................................. เริ่มออกเดินทางวันที่ ................................. ..... เดือน ..............................  
พ.ศ. .............. เวลา ................ น. และจะไปตามเส้นทางผ่าน.......................................................................  
โดยพาหนะ ..................................................... จะพักค้างที่ ...................................... และกลับถึงสถานศึกษา  
วันที่ .............. เดือน........................... พ.ศ. .............. ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น จ านวน ......................................... บาท 
(.......................................... ..........................) การไปครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาแล้ว 
 

  ขอแสดงความนับถือ 

 

    (.....................................................) 
   ต าแหน่ง ....................................... 

 

โปรดกรอกแบบข้างล่างนี้แล้วส่งกลับคืนสถานศึกษา 

ข้าพเจ้า .......................................................... ผู้ปกครองของ ............................................ ...... 
     อนุญาต     ไม่อนุญาต  ให้ .............................................................. ไปศึกษานอกสถานศึกษาในครั้งนี้ 

 

 ลงชื่อ .......................................................... ผู้ปกครอง 
  (.........................................................) 



แบบรายงานผลการพานักเรียน/นักศึกษา 
ไปนอกสถานศึกษา 

 
 

สถานศึกษา .......................................... 

(วัน เดือน ปี) .................................................... 

เรื่อง  การพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 

เรียน  ...................................................................... 

ตามที่ข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้น านักเรียน/นักศึกษา มีจ านวน ............................... คน  
ครู/อาจารย์ควบคุม จ านวน .......................... คน  โดยมี ..................................................... เป็นผู้ควบคุมไป
เพ่ือ .......................................................................................... ณ ............................................................... 
จังหวัด .................................. เริ่มออกเดินทางวันที่ ................ เดือน .............................. พ.ศ. .................  
เวลา ..................... น. ได้ไปตามเส้นทางผ่าน.....................................................................................  
โดยพาหนะ .............................................. และได้กลับถึงสถานศึกษา วันที่ .............. เดือน...........................  
พ.ศ. ................ นั้น 

การพานักเรียน/นักศึกษาไปครั้งนี้ เป็นไปด้วยความ................................................................... 
(เรียบร้อย หรือไม่เรียบร้อย ให้ชี้แจงโดยละเอียด) ............................................................................ .................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. .................................
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. ............................................ 
 

  ขอแสดงความนับถือ 

 

    (.....................................................) 
   ต าแหน่ง ....................................... 
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แบบกำกับติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนการใช้งานระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBEC Content Center) 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ชื่อ – สกุลผู้บริหารสถานศึกษา....................................................................................................... ............ 
โรงเรียน ...................................................................................................... ............................................... 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา................................................................................................... ................... 
อำเภอ.......................................................... .. จังหวัด............................................... 
โทรศัพท์.......................................................... มือถือ…………………………….……….………………………. 
e-mail…………………………………………………… ID Line (ถ้ามี)..………………………………………………… 

คำชี้แจง : 
1. แบบกำกับติดตามการดำเนินการฯ ฉบับนี้ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการขับเคลื่อนการใช้งานระบบคลังสื่อ

เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBEC Content Center) ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. แบบกำกับติดตามการดำเนินการฯ ฉบับนี้ ประกอบด้วย 3 ตอน คอื
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ข้อมูลการดำเนินการขับเคลื่อนการใช้งานระบบ OBEC Content Center
ตอนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

3. ผู้นิเทศ รวบรวมข้อมูล จากการสอบถามข้อมูล และสังเกตการดำเนินการฯ ของสถานศึกษา และบันทึก
ข้อมูลลงในแบบกำกับติดตามการดำเนินการฯ โดยทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน  และเติมข้อความ 
ในช่องว่างตามความเป็นจริง รวมทั้งให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และช่วยเหลือการดำเนินการขับเคลื่อน 
การใช้งานระบบ OBEC Content Center 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ระดับการจัดการศึกษา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ก่อนประถมศึกษา   ประถมศึกษา 
 มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย 

2. ข้อมูลด้านบุคลากร
2.1   ผู้บริหารสถานศึกษา

 มี    ไม่มี 
2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ข้าราชการครู ............................... คน 
 พนักงานราชการ .......................... คน 
 ลูกจ้าง (ตำแหน่งครู) .................... คน 
 อ่ืน ๆ (ระบุ..........................................) ....................... คน 

สำหรับสถานศึกษาเอกสารประกอบวาระที่ ๑๐.๑



2.3 ข้อมูลนักเรียน 
 ก่อนประถมศึกษา จำนวน ................. คน   ประถมศึกษา จำนวน ............. คน 
 มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ................. คน   มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ............. คน 

3. ความรู้ความสามารถในการใช้งานระบบ OBEC Content Center ของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน 
1) สามารถใช้งานระบบ OBEC Content Center 
   - ผู้บริหารสถานศึกษา  ได ้     ไม่ได้ 
   - คร ู    ได้ (จำนวน .............. คน)   ไม่ได้ (จำนวน ............... คน) 
   - นักเรียน 
     ได ้

 ระดับชั้น.............. นักเรียน ........................ คน    ระดับชั้น.............. นักเรียน ....................... คน 
 ระดับชั้น.............. นักเรียน ........................ คน    ระดับชั้น.............. นักเรียน ....................... คน 
 ระดับชั้น.............. นักเรียน ........................ คน    ระดับชั้น.............. นักเรียน ....................... คน 
 ระดับชั้น.............. นักเรียน ........................ คน    ระดับชั้น.............. นักเรียน ....................... คน 
 ระดับชั้น.............. นักเรียน ........................ คน    ระดับชั้น.............. นักเรียน ....................... คน 
 ระดับชั้น.............. นักเรียน ........................ คน    ระดับชั้น.............. นักเรียน ....................... คน 
       ไม่ได้ 
 ระดับชั้น.............. นักเรียน ........................ คน    ระดับชั้น.............. นักเรียน ....................... คน 
 ระดับชั้น.............. นักเรียน ........................ คน    ระดับชั้น.............. นักเรียน ....................... คน 
 ระดับชั้น.............. นักเรียน ........................ คน    ระดับชั้น.............. นักเรียน ....................... คน 
 ระดับชั้น.............. นักเรียน ........................ คน    ระดับชั้น.............. นักเรียน ....................... คน 
 ระดับชั้น.............. นักเรียน ........................ คน    ระดับชั้น.............. นักเรียน ....................... คน 
 ระดับชั้น.............. นักเรียน ........................ คน    ระดับชั้น.............. นักเรียน ....................... คน 

2) สามารถประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลจากระบบ OBEC Content Center ในการจัดการเรียนรู้ 
- ผู้บริหารสถานศึกษา  ได ้     ไม่ได้ 
- คร ู    ได้ (จำนวน .............. คน)   ไม่ได้ (จำนวน ............... คน) 

4. ข้อมูลความพร้อมของอุปกรณ์และสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
4.1 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

 เพียงพอสำหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบ OBEC Content Center 
 ไม่เพียงพอสำหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบ OBEC Content Center 

4.2 สัญญาณอินเทอร์เน็ต 
 เสถียร      ไม่เสถียร 

 
 
 



ตอนที่ 2 ข้อมูลการดำเนินการขับเคลื่อนการใช้งานระบบ OBEC Content Center 

ประเด็นการกำกับติดตาม 
ผลการประเมิน ร่องรอย

หลักฐาน 
ข้อเสนอแนะ 

ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ 
1. การกำหนดแนวปฏิบัติในการใช้ระบบ OBEC Content Center 
1.1 จัดทำแนวปฏิบัติในการใช้ระบบ OBEC 
Content Center สำหรับคร ู

    

1.2 จัดทำแนวทางในการช่วยเหลือครูที่มีอุปสรรค
ในการใช้ระบบ OBEC Content Center ในการ
จัดการเรียนรู้ 

    

2. การส่งเสริม สนับสนุนของผู้บริหารสถานศึกษา 
2.1 สร้างการรับรู้ในการใช้ระบบ OBEC Content 
Center ในการจัดการเรียนรู้ 

    

2.2 สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนรู้การประยุกต์ใช้
ระบบ OBEC Content Center ในการจัดการ
เรียนรู้ 

    

2.3 ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลที่ถูก
ลิขสิทธิ์ตามสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ 
(Creative Commons Licenses: CC) 

    

2.4 ส่งเสริมให้ครูนำสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าสู่
ระบบOBEC Content Center ผ่านระบบบริหาร
จัดการเนื้องหาอิเล็กทรอนิกส์ (Content 
Management System: CMS) 

    

3. การสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในสถานศึกษา 
3.1 สร้างเครือข่ายผ่านช่องทางการสื่อสารทาง
ออนไลน์และออฟไลน์ 

    

3.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบ 
OBEC Content Center 

    

3.3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้สื่อ
เทคโนโลยีดิจิทัลในระบบ OBEC Content 
Center ในการจัดการเรียนรู้ 

    

 
ตอนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินการขับเคลื่อนการใช้งานระบบ OBEC 
Content Center 
3.1 ปัญหา 
............................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................ 



3.2 อุปสรรค 
............................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................ 
3.3 ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................ 
 
 
 
 

ลงชื่อ ............................................................... ผู้นิเทศ 
       (..............................................................) 
          ........... / ........................ / 2565 



แบบกำกับติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนการใช้งานระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBEC Content Center) 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา................................................................................................... ................... 
ผู้รับผิดชอบ.......................................................... .. กลุ่มงาน..................................................................... 
โทรศัพท์.......................................................... มือถือ…………………………….……….………………………. 
e-mail…………………………………………………… ID Line (ถ้ามี)..………………………………………………… 
 
คำชี้แจง : 

1. แบบกำกับติดตามการดำเนินการฯ ฉบับนี้ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการขับเคลื่อนการใช้งานระบบคลังสื่อ
เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBEC Content Center) ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. แบบกำกับติดตามการดำเนินการฯ ฉบับนี้ ประกอบด้วย 3 ตอน คอื 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ตอนที่ 2 ข้อมูลการดำเนินการขับเคลื่อนการใช้งานระบบ OBEC Content Center 
ตอนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

3. ผู้นิเทศ รวบรวมข้อมูล จากการสอบถามข้อมูล และสังเกตการดำเนินการฯ ของสถานศึกษา และบันทึก
ข้อมูลลงในแบบกำกับติดตามการดำเนินการฯ โดยทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน  และเติมข้อความ 
ในช่องว่างตามความเป็นจริง รวมทั้งให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และช่วยเหลือการดำเนินการขับเคลื่อน 
การใช้งานระบบ OBEC Content Center 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ข้อมูลผู้รับผิดชอบโครงการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1.1 บุคลากรที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ศึกษานิเทศก์      จำนวน ....................... คน 
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์    จำนวน ....................... คน 
 นักวิชาการศึกษา     จำนวน ....................... คน 
 อ่ืน ๆ (ระบุ) .............................................................. จำนวน ....................... คน 

1.2 ความรู้ความสามารถในการใช้งานระบบ OBEC Content Center ของผู้รับผิดชอบโครงการ 
1) สามารถใช้งานระบบ OBEC Content Center 
 ได้     ไมไ่ด้ 

2) สามารถเผยแพร่ความรู้ในการใช้งานระบบ OBEC Content Center ให้กับครูและบุคลากร
ทางการศกึษาในสังกัด 

 ได้     ไมไ่ด้ 
 
 
 
 

สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 



 
2. ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด 

2.1 จำนวนโรงเรียนในสังกัด ............................ โรงเรียน 
2.2 จำนวนโรงเรียนที่ใช้งานระบบ.................... โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ....................... 

3. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
3.1 จำนวนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ........................ คน 
3.2 จำนวนครูในสังกัด .................................................... คน 

 
ตอนที่ 2 ข้อมูลการดำเนินการขับเคลื่อนการใช้งานระบบ OBEC Content Center 

ประเด็นการกำกับติดตาม 
ผลการประเมิน ร่องรอย

หลักฐาน 
ข้อเสนอแนะ 

ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ 
1. การวางแผนการดำเนินการ 
1.1 จัดทำแผนการดำเนินการขับเคลื่อนการใช้งานฯ     
1.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฯ     
1.3 กำหนดปฏิทินดำเนินงานฯ     
2. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
2.1 ประชาสัมพันธ์ระบบ OBEC Content Center 
ผ่านช่องทางออนไลน์ 

    

2.2 ประชาสัมพันธ์ระบบ OBEC Content Center 
ผ่านช่องทางออฟไลน์ 

    

3. การให้ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
3.1 จัดอบรมการใช้งานระบบ OBEC Content 
Center 

    

3.2 ให้ความรู้ในการสมัครสมาชิกในระบบ OBEC 
Content Center ผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ 

    

3.3 ให้ความรู้ในการผลิตสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลที่ถูก
ลิขสิทธิ์ตามสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ 
(Creative Commons Licenses: CC) 

    

3.4 ให้ความรู้ในการนำสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าสู่
ระบบ OBEC Content Center ผ่านระบบบริหาร
จัดการเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ (Content 
Management System: CMS) 

    

4. ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียน
เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นเครื่องมือในการจัดการ
เรียนรู้ 

    

4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการนำสื่อการเรียนรู้เข้าสู่
ระบบ OBEC Content Center ผ่านระบบบริหาร
จัดการ 

    



ประเด็นการกำกับติดตาม 
ผลการประเมิน ร่องรอย

หลักฐาน 
ข้อเสนอแนะ 

ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ 
5. การสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
5.1 สร้างเครือข่ายผ่านช่องทางออนไลน์และ
ออฟไลน์ (อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจำนวนโรงเรียน
ทั้งหมดในสังกัด) 

    

5.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบ
OBEC Content Center 

    

5.3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้สื่อ
เทคโนโลยีดิจิทัลในระบบ OBEC Content Center
ในการจัดการเรียนรู้ 

    

 
ตอนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินการขับเคลื่อนการใช้งานระบบ OBEC 
Content Center 
3.1 ปัญหา 
............................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................ 
3.2 อุปสรรค 
............................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................ 
3.3 ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................ 
 
 
 

ลงชื่อ ............................................................... ผู้รายงาน 
       (..............................................................) 
          ........... / ........................ / 2565 



เอกสารประกอบวาระที่ ๑๑.๑
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