รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๙
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม บริษัทโตโยต้าพิษณุโลก จากัด
………………………………………………………………………………..
ผู้มาประชุม
๑. นายกิตติพงศ์
๒. นายสุชน
๓. นายวันชาติ
๔. นางกนกดาว
๕. นายมานพ
๖. นายณรงค์
๗. นางสาวอรุณศรี
๘. นายวิโรจน์
๙. นายพยัพ
๑๐. นายสุริยา
๑๑. ส.อ.บุญร่วม
๑๒. นางอุไร
๑๓. นายสันติชัย
๑๔. นายธีรพัฒน์
๑๕. นายสมบัติ
๑๖. นายเมธี
๑๗. นายประชุม
๑๘. นางเรณู
๑๙. นายพิพัฒน์
๒๐. นายชัยลักษณ์
๒๑. นายธนู
๒๒. นางสาวรสสุคนธ์
๒๓. นายเสกสันต์
๒๔. นายวันชัย
๒๕. นายเฉลียว
๒๖. นางจันทร์แรม
๒๗. นายชวฤทธิ์
๒๘. นายศักดา
๒๙. นายไพรัตน์
๓๐. นายเสน่ห์

พิพัฒน์ศิวพงศ์
วิเชียรสรรค์
อ่วมแจง
เดชก้อง
เกตุเมฆ
สิงห์รุ่งเรืองกิจ
เงินเสือ
รอดสงฆ์
อนันนิล
จันทิมา
หอมสะอาด
ปัญญาสิทธิ์
หนูเผือก
ดีเทอดเกียรติ
จงวรรธนะศิลป์
ศรีรัตน์
ปิ่นสกุล
บุญเสรฐ
พรมโพธิ์
รักษา
เมฆี
อินชัยเขา
ทองม่วง
อยู่ตรง
คาดี
ขุนทอง
พันธุ์เหล็ก
สินมา
กลิ่นทับ
เทศนา

ผอ.สพม.เขต ๓๙
รอง ผอ.สพม.เขต ๓๙
รอง ผอ.สพม.เขต ๓๙
รองผู้อานวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
ผู้อานวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
รองผู้อานวยการโรงเรียนจ่านกร้อง
ผู้อานวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
ผู้อานวยการโรงเรียนท่าทองพิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนดอนทองวิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนวังนาคู้ศึกษา
ผู้อานวยการโรงเรียนบางระกาวิทยศึกษา
ผู้อานวยการโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์”
ผู้อานวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนนารินพิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองพระพิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา
ผู้อานวยการโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
รองผู้อานวยการโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนเนินกุ่มวิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนชาติตระการวิทยา

-๒–
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.
๕๖.
๕๗.
๕๘.
๕๙.
๖๐.

นายกร
นายบุญศักดิ์
นายชาลี
นายศักดิ์ชัย
นายสรปรัชญ์
นายนวพงศ์
ว่าที่ ร.ต.ประดิษฐ์
จ.ส.อ.ประมวล
นายนิสิต
นางภคพร
นายอมร
นางภิมุขสุดา
นายวีระพนธ์
นายมนต์ชัย
นายประมุข
นายประสงค์
นายเจษฎา
นายวิเชียร
นายคารณ
นายชยพล
นางวาสนา
นายประจวบ
นายวีระพันธุ์
นายธารา
นายบรรชา
นายปกิจพจน์
นายบรรเทิง
นายจลัญ
นายธงชัย
นางอรสา

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวพนมอร
๒. นางพรปวีณ์
๓. นายกาญจนมาโนชญ์
๔. นางสุนิสา

เลือกหา
ไมตรีจิตร์
ดายี่
ทุ่งโพธิ์แดง
ไวกสิกรณ์
ดวงอุปะ
คาผงแดง
วันมี
เนินเพิ่มพิสุทธิ์
สีกา
อ่อนสี
ไวยกูล
คาดี
ปานธูป
ธนวัฒน์
สินเดช
ปาณะจานงค์
ปั้นม่วง
ม่อมดี
เอ็บมูล
ตาคม
พิมละมาศ
ดอนท้วม
น่วมศิริ
บุญเสือ
กมลวรเดช
คาทอง
อินตายวง
ปิ่นทอง
ทรงศรี

ผู้อานวยการโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนดงประคาพิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนนครไทย
ผู้อานวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
ผู้อานวยการโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนนาบัววิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนยางโกลนวิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
ผู้อานวยการโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม
รองผู้อานวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์
ผู้อานวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนแสนตอวิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนนาริดวิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
ผู้อานวยการโรงเรียนลับแลศรีวิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนลับแลพิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนด่านแม่คามันพิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนทองแสนขันวิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนพิชัย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคนพิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนดาราพิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนนาปาดชนูปถัมภ์
ผู้อานวยการโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ
ผู้อานวยการโรงเรียนฟากท่าวิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม

บุญคง
คงนันทิพัฒน์
ขุนกอง
ศิวิลัย

ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ

-๓–
๕. นายพงษ์เทพ
๖. นางณัฏฐิรา
๗. นางสาวธันยพร
๘. นางชวนชม
๙. นางจิณท์จุฑา
๑๐. นายปริญ
๑๑. จ.ส.ต.จิรกร
๑๒. นางสาวปัทมา
๑๓. นางสาวอลิษา
๑๔. นายวรรณุกร
๑๕. ว่าที่ ร.ต.ธีระชัย

ทองคาพงษ์
อรรถสงเคราะห์
ทรดล
นิ่มเจริญ
ชูโตศรี
สวนทองสุข
บุญศรีภูมิ
มูลแก้ว
ประทุมโพธิ์
แพงน้อย
ช่วงบุญศรี

ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ครูธุรการ
ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
นายกิตติพงศ์ พิพัฒน์ศิวพงศ์ ผอ.สพม.๓๙ แจ้งข่าวสานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
โดยมีรายละเอียด สรุปดังนี้ (นาเสนอเป็น Power point)
๑. การแสดงอัตราการ ขาด – เกิน ข้าราชการครู รวมพนักงานราชการ (ภาพจังหวัด)
๒. จัดทาระบบเพื่อบูรณาการการแก้ไขปัญหาเด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่นอย่างเป็นระบบ
ภายใน ๖ เดือน
๓. อัตราการเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในอัตรา ๙๖ %
๔. จานวนโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน ๒๐ คน มีทังหมด ๑,๐๗๒ แห่ง
๕. ภาพรวมครู : อัตรากาลังกับการบรรจุจริง
๖. ประเด็นปัญหาของการศึกษาไทย
๗. สภาพแวดล้อมทางการศึกษาของอาเซียน
๘. โครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ
๙. โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
๑๐. การเปรียบเทียบผลการทดสอบ O – NET ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ และ โรงเรียนที่ไม่เข้าร่วมโครงการ
๑๑. รายชื่อกิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับชัน ป.๑ – ม.๖
๑๒. การปรับหลักสูตรภาษาอังกฤษ สื่อการสอนภาษาอังกฤษ
๑๓. โครงการทวิภาคี ทวิศึกษา หลักสูตรอาชีพระยะสันในโรงเรียนสามัญและ กศน.
๑๔. กอร.อศ. และโครงการประสานพลังประชารัฐด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ
๑๕. การให้มีทุกโรงเรียนสามารถเข้าถึงสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้อย่างมีคุณภาพ และการขยายใช้
DLIT ในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่
๑๖. โครงการซ่อมแซมบ้านพักครู
ที่ประชุม รับทราบ

-๔–
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม (ครังที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙)
(รายงานการประชุมแจ้งผู้บริหารทางเว็บไซต์แล้ว)
มติที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครังก่อน
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
นายสุ ช น วิ เ ชี ย รสรรค์ รอง ผอ.สพม.๓๙ ได้ ชี้ แ จงการปฏิ บั ติ ร าชการของกลุ่ ม งานที่
รับผิดชอบ ดังนี้
๔.๑ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามที่ สานักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๙ ได้แจ้งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙ ในคราวประชุ ม ผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษาและบุ ค ลากรทางการศึ กษาส านั ก งานเขตพื นที่
การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต ๓๙ ครั งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่ อ วั น ที่ ๒๓ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๙ (ประชุ ม ระบบ Web
Conference) โดยกาหนดให้ โ รงเรี ย นดาเนิ นการเบิกจ่า ยงบลงทุนให้ เป็นไปตามแผนการปฏิบัติ งาน และให้
ดาเนินการเบิกจ่ายงบดาเนินงานตามที่ได้รับจัดสรรและอนุมัติเงินประจางวดแล้ว โดยให้ส่งหลักฐานเอกสารขอเบิก
ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ นัน
บัดนี ครบเวลาตามที่กาหนดไว้แล้วสานักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๙ ขอแจ้งผล
การเบิกจ่ายของโรงเรียนที่ยังคงเหลืองบประมาณ และยังไม่ได้ส่งเอกสารหลักฐานเบิกจ่าย ดังนี
งบลงทุน
รายงานแผนปฏิ บั ติ งานและผลการเบิ ก จ่า ยงบประมาณ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
งบดาเนินงาน
สรุปรายชื่อโรงเรียน และงบประมาณที่ยังไม่ได้ส่งเอกสารหลักฐานขอเบิก ดังนี
๑. โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีนาเสนอผลงาน (IS)
๓. ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาระดับคุณภาพโรงเรียนในฝัน
๔. ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจาตาบล
๕. ค่าอาหารนักเรียนพักนอน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘, ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ที่ประชุม รับทราบ
๔.๒ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๑. ผลการคัดเลือกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙

-๕สานักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๙ ส่งผลงานของสถานศึกษาในสังกัดเข้ารับการ
สรรหาและคัดเลือกด้านบริหารจัดการและดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่สัมฤทธิ์ผลต่อการพัฒนา
ผู้เรียนอย่างเป็นองค์รวมทุกด้าน เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน และการพิจารณาคัดเลือกดังกล่าวเสร็จสิ นแล้วมีโรงเรียนในสังกัด
สพม.๓๙ ได้รับรางวัล ดังนี
โล่รางวัลดีเด่นและรางวัลเกียรติบัตรระดับทอง ได้แก่
๑) โรงเรียนบางระกาวิทยศึกษา
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง
๒) โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก
รางวัลเกียรติบัตรระดับทอง ได้แก่
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่
๒. การเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
ทรงติดตามผลการดาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดพิษณุโลก
กรมสุ ข ภาพจิ ต กระทรวงสาธารณสุ ข แจ้ ง การประทานก าหนดวั น เสด็ จ ฯ ติ ด ตามผลการ
ดาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรง
ติดตามผลการดาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดพิษณุโลก ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม
๒๕๕๙ ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ดังนัน เพื่อขับเคลื่อนโครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BENUMBER ONE ในโรงเรียนทุกแห่ง ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
และจังหวัดพิษณุโลก สานัก งานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๙ จึงขอความร่วมมือโรงเรียนดาเนินการ
ดังนี
๑) สมัครเป็นสมาชิกนิตยสาร TO BE NUMBER ONE ประเภทถาวร ปีละ ๓๐๐ บาท
สาหรับใช้เป็นสื่อบริการในห้องสมุ ดโรงเรียน และเป็นแนวทางการดาเนินงาน TO BE NUMBER ONE
โดยสามารถเบิกจ่ายค่าสมัครนิตยสารได้ตามระเบียบของทางราชการ
๒) สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จานวน ๑๖ โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนพิษณุโลก
พิทยาคม, เฉลิมขวัญสตรี, จ่านกร้อง, เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ, พุทธชินราชพิทยา, จุฬาภรณราชวิทยาลัย
พิษณุโลก, บ้านกร่างวิทยาคม, ท่าทองพิทยาคม, บางกระทุ่มพิทยาคม, พรหมพิรามวิทยา, บางระกาวิทยศึกษา
วังทองพิทยาคม, วัดโบสถ์ศึกษา, เนินมะปรางศึกษาวิทยา, นครไทย และชาติตระการวิทยา
๓) ร่วมทูลเกล้าถวายเงินเข้าโครงการ TO BE NUMBER ONE คนละ ๑ บาท หรือตาม
จิตศรัทธา สาหรับผู้ทูลเกล้าถวายเงิน จานวน ๓๐,๐๐๐ บาท จะได้รับพระราชทานเข็มพระนามย่อ อร.
๓. นักเรียนโรงเรียนน้ารินพิทยาคมและผู้ปกครองช่วยเหลือนักท่องเที่ยวตกน้า
สานักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๙ ได้รับรายงานจากโรงเรียนนารินพิทยาคมว่า
เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๐๙.๓๐ น. ด.ญ.ศุภากร สืบสิงห์ นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ ๒
และบิดาได้ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (ชาย) จานวน ๓ คน ประสบเหตุเรือยนต์ชนตอไม้ใต้นาเสียหลักพลิกคว่า
กระเด็นตกนา นักเรียนและผู้ปกครองสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้ ด้วยถังแกลลอนนามันเปล่า จานวน ๒ คน
อีก ๑ คน จมนาเสียชีวิต การกระทาครังนีนักเรียนและผู้ปกครองได้รับการชื่นชมในความกล้าหาญและเสียสละ
ดังนี
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๑) โรงเรี ย นน าริ น พิ ท ยาคม มอบรางวั ล และประกาศยกย่ อ ง ให้ เ ป็ น นั ก เรี ย นตั ว อย่ า ง
“คนดีศรีน าริ น ” และจะประกาศให้นั กเรียน ผู้ ปกครอง ชุมชน ทราบโดยทั่ว กันในกิจกรรมวันแม่แห่ งชาติ
ประจาปี ๒๕๕๙
๒) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านยาง กานันตาบลบ้านยาง ประกาศยกย่องชื่นชมในที่ประชุม
หัวหน้าส่วนราชการอาเภอวัดโบสถ์ เมื่อวันอังคารที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
อาเภอวัดโบสถ์
๓) สานักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต๓๙ เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกมอบ
เกีย รติบัตรยกย่ องเชิดชูเกีย รติให้ นักเรี ยน (ลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก) ในวันประชุมหัว หน้า
ส่วนราชการระดับจังหวัด ประจาเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
ที่ประชุม รับทราบ
๔.๓ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
๑. การดาเนินการตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
ด้วย สพฐ. โดย สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึ กษา แจ้งแนวทางการดาเนินงานโรงเรียน
ปลอดขยะ (Zero Waste School) ตามหนั ง สื อ ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/ว ๗๖๒ ลงวัน ที่ ๕ สิ งหาคม ๒๕๕๙
ให้ ทุกโรงเรี ย นดาเนิ น การกิจ กรรมต่าง ซึ่ง สพม.๓๙ แจ้งเป็นหนังสื อราชการตามหนังสื อ ที่ ศธ ๐๔๒๖๙/
ว ๔๖๑๔ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ กิจกรรมที่โรงเรียนต้องดาเนินการ ดังนี
๑) ดาเนินการตามตัวชีวัดระดับความสาเร็จและดาเนินการกรอกรายงานข้อมูล ARS ๑๓ ส่งให้
สพม.39 ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙
๒) โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณ โรงเรียนละ ๓,๐๐๐ บาท สาหรับการดาเนินกิจกรรมต่าง
ทังนีให้ส่งเอกสารการเบิกจ่ายที่ สพม.๓๙
๓) กิจกรรมที่ต้องดาเนินการเพื่อการรายงานสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
๓.๑ กิจกรรมการประกวดที่ส่งเสริมการคัดแยกขยะและลดขยะในสถานศึกษาโดย สพม.๓๙
จะแจ้งกาหนดวันอีกครัง (สาหรับเกณฑ์การพิจารณา ได้แจ้งในหนังสือราชการ สพม.๓๙)
๓.๒ การจัดทาหลักสูตรบูรณาการ/หลักสูตรเพิ่มเติมฯ โดยใช้แนวทางการจัดการขยะตาม
แนวทางโรงเรียน (Zero Waste School)และตามตัวชีวัดโดยให้ใช้กระบวนการ LCA และ ๑ A ๓ R เป็นหลัก
(สพฐ.จะส่งแนวทางมาภายในสินเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙)
๓.๓ ถอดบทเรียนเพื่อการมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และส่งวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practice) ที่ สพม.๓๙ ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙
๔) การนิ เ ทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดย สพม.๓๙ จะจัดทีมลงโรงเรีย น
ระหว่างวันที่ ๑ – ๙ กันยายน ๒๕๕๙
๒. เรื่ อ ง การประชุ ม ชี้ แ จงการด าเนิ น งานโครงการโรงเรี ย นประชารั ฐ ผ่ า นระบบ Tele
Conference
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สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน กาหนดจัดประชุมชีแจงการดาเนินงานโครงการ
โรงเรียนประชารัฐผ่านระบบ Tele Conferenceเพื่อสร้างความเข้าใจและชีแจงแนวทางการดาเนินงานอย่างเป็น
ระบบจึงขอแจ้งดังนี
๒.๑ มอบรองผู้ อานวยการส านักงานเขตพืนที่การศึกษา ที่รับผิ ดชอบโครงการโรงเรียน
ประชารัฐ , ศึกษานิเทศก์ (School Partner) และ ผู้อานวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐทุกคนเข้า
ร่วมประชุมรับฟังการชีแจงการดาเนินงานในโครงการโรงเรียนประชารัฐผ่านระบบ Tele Conference ในวันที่
๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ สานักงานเขตพืนทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเขต ๑ ของแต่ละ
จังหวัด
๒.๒ แจ้งครูในโครงการโรงเรียนประชารัฐทุกแห่ง รับชมการถ่ายทอดการประชุมชีแจงการ
ดาเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ๓ ช่องทาง ดังนี
- http://www.youtube.com/c/OBECTVchannel/live
- http://www.obec.tv
- http//210.246.189.120
๓. การขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๙
ยึดตามแนวทางการดาเนินงานตามนโยบายการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษา ๑๔ ข้อ ตามที่ สพฐ. ได้ให้แนวทางไว้ ทังนี สพม.๓๙ ได้แจ้งให้ทุกโรงเรียนในสังกัดได้รับทราบแล้ว
(ร่าง) กรอบมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และแนวทางการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขันพืนฐาน (รายละเอียดดังแนบ)
แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ดร.คมศร วงศ์รักษา รก.ผอ.สมศ. ได้ให้แนวทางไว้
โดยมีข้อสรุปที่สาคัญดังนี (จากการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพการศึกษา วันที่ ๓ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมคุ้มภูคา จังหวัดเชียงใหม่ )
๑) ให้สถานศึกษาดาเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน ด้วยการวางระบบควบคุม
คุณภาพการพัฒนาคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
๒) ทิศทางของการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ยึดตามนโยบายรัฐบาล ตามนโยบายการ
กากับองค์กรของรองนายกฯ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง และตามข้อเสนอแนะของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
๓) ทิศทางการประเมิน (ไม่ประเมินทุกแห่ง ประเมินตามความพร้อม หรือร้องขอ หรือร้องเรียน
ประเมินตามบริบทของแต่ละแห่ง ประเมินไม่เน้นเอกสาร ประเมินแล้วไม่ตัดสินว่า “ไม่รับรองมาตรฐาน” ประเมิน
มองจากภาพรวม และประเมินที่เน้นดูพัฒนาการ)
๔) กาลั งทดลองระบบประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ กับสถานศึกษา ๒๐๐ แห่ ง โดยใช้ ผู้
ประเมินร่วมกันกับผู้ประเมินภายใน โดยจะเริ่มทดลองเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จะใช้เวลาประมาณ ๖ เดือน
กับสถานศึกษาที่ประเมินครบรอบ ๕ ปีแล้ว จะสอบถามกับสถานศึกษาที่จะสมัครทดลองระบบประเมินก่อน และ
ถ้าผ่านการทดลองก็จะให้สถานศึกษาแห่งนันผ่านการประเมินรอบสี่ ไปเลย
๕) บทบาทสาคัญของผู้ประเมินภายนอกรอบสี่ คือ “ทักษะการตังคาถามประเภทต่าง และ
การพูดคุย เพื่อให้รู้ถึงสภาพความจริงของสถานศึกษา”

-๘–
๖) เน้นมาตรฐานของผู้ประเมิน โดยจะต้องมีความรอบรู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจริง มาจาก
หน่วยงานต้นสังกัด และมาจาก สมศ.ที่ผ่านการอบรมจาก สมศ.
๗) การประเมิ น รอบสี่ จะมี ก ารรั บ รองสถานศึ ก ษาทุ ก แห่ ง จ าแนกตามระดั บ คุ ณ ภาพของ
สถานศึกษา เช่น ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้/ปรับปรุง
๘) จะมีการติดตามสถานศึกษาภายใต้ผลการประเมิน เช่น ถ้าสถานศึกษาใดมีผลการประเมินที่
ต้องปรับปรุง จะต้องได้รับการติดตามในช่วง 6 เดือน
๙) ไม่มีการแจ้งสถานศึกษาล่วงหน้าเมื่อจะออกประเมิน เพื่อแก้ไขการเตรียมการและการต้อนรับ
ของสถานศึกษา (อาจแจ้งสถานศึกษาล่วงหน้า ๑ วัน)
๑๐) ยกเลิ กหน่ ว ยประเมิน แต่ให้ ผู้ ประเมินขึนตรงกับ สมศ. และเน้นพัฒ นาผู้ประเมินให้ ได้
มาตรฐาน
๑๑) ประเมินสถานศึกษาในภาพรวม เพื่อดูถึงปัจจัย/ต้นทุน และกระบวนการดาเนินงานของ
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพของผลผลิตของสถานศึกษา
๑๒) มาตรฐานการประเมินภายนอกรอบสี่ สอดคล้องกับมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายใน ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิ ธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ จานวน
๔ มาตรฐาน คือ
(๑) มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษาในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา
(๒) มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา
(๓) มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และ
(๔) มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน
๑๓) วิธีการประเมินภายนอกรอบสี่ จะมีวิธีดังนี
(๑) พิจารณาจาก SAR ของสถานศึกษา
(๒) ลงไปตรวจเยี่ยม
(๓) ข้อ ๑ + ข้อ ๒ และแจ้งให้สถานศึกษาทราบล่วงหน้า ๑ วัน
๑๔) แนวทางการประเมินจะพิจารณาจากผลประเมินภายนอกรอบสองและรอบสาม หากมีผล
ประเมิน ในระดับดีมาก อาจไม่ต้องลงประเมิน แต่ใช้การตรวจสอบเอกสารของสถานศึกษาแทน หรือสุ่ มการ
ประเมิน และถ้าต้องลงประเมิน อาจใช้เวลาเพียง 1 วัน รวมถึงการประเมินตามการร้องขอ และมีข้อร้องเรียน
๑๕) เกณฑ์การพิจ ารณาประเมินภายนอกรอบสี่ ดูจากความพร้อมของปัจจัย ความถูกต้อง
เหมาะสมของกระบวนการ และการบรรลุเป้าหมายตามแผน
๔. โครงการโรงเรียนดีประจาตาบล ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๙
สพฐ. กาหนดให้มีโครงการ “โรงเรียนดีประจาตาบล” เพื่อดาเนินการพัฒนา “โรงเรียนคุณภาพ”
ในท้องถิ่นชนบทให้มีความพร้อม สามารถให้บริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ตลอดจนเป็นศูนย์รวมหรือเป็นแหล่ง
การเรียนรู้ของชุมชน โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในการที่จะ
ส่งบุตรหลานเข้าเรียนอยู่ในโรงเรียนที่ดีและมีคุณภาพอยู่ใกล้บ้าน เกิดความอบอุ่นในครอบครัว และยังเป็นการ
ลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น สพม.๓๙ มีโรงเรียนดังกล่าวอยู่
ในโครงการนี จานวน ๘ โรงเรียน ประกอบด้วย

-๙–
(๑) โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
(๒) โรงเรียนท่าทองพิทยา
(๓) โรงเรียนด่านแม่คามันพิทยาคม
(๔) โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา
(๕) โรงเรียนบ้านโคนพิทยา
(๖) โรงเรียนหนองพระพิทยา
(๗) โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม และ
(๘) โรงเรียนแสนตอวิทยา
โดยโรงเรียนดีประจาตาบลทุกโรง จะได้รับการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ ดูแลให้พัฒนาตนเองตาม
มาตรฐานและตัวชีวัด และจะมีการประเมินเพื่อรักษาความยั่งยืนในการเป็นโรงเรียนดีประจาตาบล จากหน่วยงาน
ต้นสังกัด ทุกปี
สพฐ. ได้มีการจัดประชุมสัมมนาโรงเรียนดีประจาตาบล ระดับภูมิภาค ขึน ระหว่างวันที่ ๒๕
กรกฎาคม – ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดยจัด ๙ จุด ละ ๒ วัน ซึ่งจุดจัดสัมมนาภาคเหนือตอนล่าง จัดในวันที่
๒๕ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมมอนเทอเรย์ พาร์ค รีสอร์ท จ.พิจิตร โดยในส่วนของ สพม.๓๙ ได้มี
โรงเรียน ไทรย้อยพิทยาคม เป็นตัวแทนโรงเรียนดีประจาตาบลในสังกัด เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนาเสนอ
ผลงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์ ณ สถานที่จัดงาน
ดังกล่าว
๕. การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ที่ประชุม สพฐ. ครังที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มีมติเรื่อง การจัดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครังที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดังนี
(๑) ให้รวมกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนและกิจกรรมวิชาการ เข้าด้วยกัน
(๒) ปรับกรอบการดาเนินงาน กิจกรรมและหลักเกณฑ์การแข่งขันให้สอดคล้อ งกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ๑๑ ข้อ
จากการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครังที่ ๖๖ ปีการศึกษา
๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร ได้ข้อสรุปเพื่อ
นาเสนอต่อ สพฐ. ดังนี
๑) งานศิล ปหั ตถกรรมนักเรียน ในปีการศึกษานี จะเพิ่มทักษะวิช าการเข้าไปด้ว ย โดยให้
สอดคล้องกับนโยบายสาคัญของกระทรวงศึกษาธิการ 11 ข้อ (ต้องตอบโจทย์งานนโยบายดังกล่าวได้)
๒) การคัดเลือกตัวแทนนักเรียนทุกสังกัด แบ่งตามโซนเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษา และแบ่ง
ตามระดับการแข่งขัน เหมือนในปีที่ผ่านมา
๓) กิจกรรมและหลักเกณฑ์การแข่งขันในแต่ละกิจกรรม โดยส่วนใหญ่จะใช้แนวทางหลักเกณฑ์
การแข่งขันฯ ในครังที่ ๖๔ ด้านทักษะวิชาการ และครังที่ ๖๕ ด้านงานศิลปะและงานหัตถกรรม เป็นหลัก แต่จะมี
การปรับ-ลด-เพิ่มกิจกรรมในบางกลุ่มสาระบ้างเล็กน้อย อาทิเช่น
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีการเสนอรายการดังต่อไปนี เพิ่มเติม การตอบคาถาม
เรื่องราวในวรรณคดีไทย (ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย) ระดับชัน ม.ต้น และ ม.ปลาย

- ๑๐ –
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นักบินน้อย สพฐ. มีการเสนอรายการดังต่อไปนี เพิ่มเติม การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วย
วิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ระดับชัน ม.ปลาย (ในส่วนของ สพป. มีการปรับ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษ
พับ เป็น การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม)
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ สพฐ. มีการเสนอรายการดังต่อไปนี หุ่นยนต์บังคับมือ คงเดิม เพิ่มเติม หุ่นยนต์
อัตโนมัติ และหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ และโครงงานออกแบบเทคโนโลยี ปรับเป็น โครงงานหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ จะเน้น
ตามโมเดล STEM ศึกษา
คอมพิวเตอร์ มีการเสนอรายการดังต่อไปนี ตัด การสร้าง Webpage ประเภท CMS
เพิ่มเติม การสร้าง Web Application
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มีการเสนอรายการดังต่อไปนี
ทั ศ นศิ ล ป์ ประติ ม ากรรมลอยตั ว ระดั บ ชั น ม.ต้ น เดิ ม จ ากั ด ความสู ง ไว้ ไ ม่ เ กิ น ๒๕
เซนติเมตร ปรับใหม่ เป็นไม่เกิน ๓๐ เซนติเมตร
ดนตรีไทย มีการเสนอรายการดังต่อไปนี กิจกรรมบางรายการอาจมีการปรับเปลี่ยนเพลงที่
ใช้การแข่งขันบ้าง เพื่อให้เหมาะสมกับวัยและดูความชานาญในการใช้เครื่องดนตรี
ดนตรีสากล มีการเสนอรายการดังต่อไปนี เพิ่มเติม การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่อง
ลม (Wind Ensemble) ม.ต้น และ ม.ปลาย
นาฏศิลป์ มีการเสนอรายการดังต่อไปนี เพิ่มเติม ปรับเกณฑ์เพิ่มมุขตลก และเวลาที่ใช้ใน
การแสดงไม่เกิน ๑๕ นาที
- กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาต่ า งประเทศ มี ก ารเสนอรายการดั ง ต่ อ ไปนี การแข่ ง ขั น
ภาษาอั ง กฤษ ให้ เ ป็ น ไปตามการแข่ ง ขั น ที่ ส ถาบั น ภาษาอั ง กฤษ ได้ ด าเนิ น การไปแล้ ว แต่ ใ ห้ มี การแข่ ง ขั น
ภาษาต่างประเทศที่สอง คือ
พูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี และภาษาฝรั่งเศส
พูดเพื่ออาชีพ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี และภาษาฝรั่งเศส
ละครสัน ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี และภาษาฝรั่งเศส
โครงงาน ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี และภาษาฝรั่งเศส
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีการเสนอรายการดังต่อไปนี ตัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ (Cross
word, A Math, คาคม และซูโดกุ)
 กิจกรรมที่ไม่ได้กล่าวถึงยังคงมีตามเดิม แต่ทั้งนี้ จะต้องผ่านความเห็นชอบจาก สพฐ. ก่อน
จึงจะประกาศอย่างเป็นทางการได้ โดยคาดว่าประมาณปลายเดือนสิงหาคม - ต้นเดือนกันยายน 2559 จึงจะแล้ว
เสร็จ
๔) นักเรียน ๑ คน สามารถแข่งขันได้หลายรายการ แต่หากไปแข่งขันไม่ทันตามระยะเวลาที่
กาหนด ถือว่าต้องสละสิทธิ์ในการแข่งขันกิจกรรมนัน
๕) กาหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครังที่ 66 ปีการศึกษา 2559
- ระดับโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน/เครือข่าย/สหวิทยาเขต เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๙
- ระดับเขตพืนที่การศึกษา เดือนกันยายน - พฤศจิกายน ๒๕๕๙

- ๑๑ –
- ระดับภาค
ภาคเหนือ จังหวัดลาปาง วันที่ ๑๔ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ วันที่ ๗ – ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดจันทบุรี วันที่ ๑๖ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
ภาคใต้ จังหวัดระนอง วันที่ ๒๑ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
- ระดับชาติ กรุงเทพมหานคร วันที่ ๒๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
๖) โปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน จะใช้ผ่ านทางเว็บไซต์ส่วนกลางเป็นหลัก คือ
http://www.sillapa.net โดยแต่ละภาค จะมีการจัดประชุมอบรมให้กับ ADMIN ในแต่ละเขตพืนที่การศึกษา (ใน
ประเด็นนี สพม.๓๙ ขอให้แต่ละกลุ่มโซนการแข่งขัน ตามข้อ ๒ กรุณาแจ้งรายชื่อผู้ที่จะเป็น ADMIN ของแต่ละ
เขตพืนทีก่ ารศึกษา ให้ทราบด้วย เพื่อจะได้ส่งไปอบรมตามวัน เวลาและสถานที่ ที่แต่ละภาคจะเป็นผู้กาหนด)
ส่วนประเด็นปัญหาที่พบในการจัดงานครั้งที่ผ่านมา สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
๑. พิธีเปิดงานค่อนข้างใช้เวลานาน และมีการลงทุนสูงเกินไป อยากให้เป็นการแสดงเพียงแค่
กระตุกใจคนดู หากสนใจจึงค่อยมาเที่ยวชมต่อในภายหลัง ไม่ต้องแสดงยาวเป็นขบวนรถไฟ
๒. สถานที่เปิดงาน สถานที่จัดแสดงนิทรรศการ และสถานที่จัดกิจกรรมการแข่งขัน อยู่คนละที่
ทาให้เกิดปัญหาว่า เมื่อประธานในพิธีเปิดงานเสร็จแล้ว จะพาไปดูอะไรที่เป็นการแสดงทักษะความสามารถของ
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
๓. ปัญหาเรื่องการตรวจสอบชื่อนักเรียนกับใบหน้าในรูปถ่าย เนื่องจากกิจกรรมบางรายการเมื่อ
นักเรียนแต่งหน้าเพื่อเข้าแข่งขันแล้ว จะจาไม่ได้ว่าใครเป็นใคร และปัญหาเรื่อง ชายจริง หญิงแท้
๔. คุณสมบัติของกรรมการ บางกิจกรรมอาจต้องใช้ความเชี่ย วชาญเป็นพิเศษของผู้จะมาเป็น
กรรมการ ซึ่งค่อนข้างหาได้ยากในการจัดในระดับภูมิภาค
๕. ฝ่ายจัดการแข่งขัน ไม่ได้มีการพูดคุยปรึกษากับคณะกรรมการตัดสินก่อนการแข่งขัน ทาให้
บางครังนักเรียนที่ชนะเลิศไม่สามารถไปแข่งขันต่อในระดับที่สูงขึนได้ หากกิจกรรมนัน มีการกาหนดคะแนนการ
ผ่านไว้
๖. กรรมการตัดสินการแข่งขัน ไม่ได้มีการพูดคุยกันก่อนประกาศผลการแข่งขัน ทาให้อาจเกิด
ปัญหาการร้องเรียนในผลการตัดสินที่ไม่เป็นเอกฉันท์
๗. ปัญหาเรื่องการจับเวลาของกรรมการ โดยเฉพาะในช่วงของการเปลี่ยนโรงเรียนที่จะแสดงเป็น
ลาดับต่อไป ตลอดจนโรงเรียนที่แสดงเป็นโรงเรียนแรก จะเสียเปรียบโรงเรียนท้าย
๘. ปัญหาทีมทีเข้าแข่งขันมีจานวนมาก บางครังกรรมการซึ่งต้องเป็นชุดเดียวกัน อาจเบลอได้ใน
การให้ ค ะแนนแต่ ล ะที ม ฉะนั น ผู้ จั ด ควรดู แ ลกรรมการให้ ดี เช่ น ห้ อ งน าไม่ ค วรอยู่ ไ กลมาก ตลอดจนการ
รับประทานอาหาร หรือการอานวยความสะดวกในด้านเอกสารต่าง
๙. ปัญหาเรื่องการเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน กับครูที่พาไปแข่งขัน ซึ่งจะมีปัญหาในเรื่อง
รายชื่อที่อยู่ในเกียรติบัตร
๑๐. สถานที่แข่งขันระดับชาติจัดหลายแห่ง ทาให้เกิดความยุ่งยากต่อโรงเรียนในการนานักเรียน
เข้าร่วมแข่งขัน ซึ่งหลายโรงเรียนใช้พาหนะเพียงคันเดียว แต่นานักเรียนมาเข้าร่วมแข่งขันหลายประเภท/กิจกรรม
ทาให้เกิดปัญหาในการรับ-ส่งนักเรียนที่เข้าแข่งขัน ซึ่งสถานที่บางแห่งอยู่ไกลกัน

- ๑๒ ๑๑. ปัญหาเรื่องการจัดส่งเกียรติบัตร เนื่องจากผู้เข้าแข่งขันไม่อยู่รอรับ เกียรติบัตร จึงมีปัญหาใน
ความล่าช้าของการส่งเกียรติบัตรตามมา
จะมีการประชุมชีแจงผู้ แทนเขตพืนที่การศึกษาในแต่ล ะภูมิภ าค ขอให้ เตรียมหาผู้ รับธงเป็ น
เจ้าภาพการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครังที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ต่อไป
นายสุ ช น วิ เ ชี ย รสรรค์ รอง ผอ.สพม.๓๙ ส าหรั บ โรงเรี ย นที่ เคยจั ด การแข่ ง ขั น งาน
ศิลปหัตถกรรม ขอให้เริ่มเตรียมการประชุมเพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย
ที่ประชุม รับทราบ
นายวั น ชาติ อ่ ว มแจง รอง ผอ.สพม.๓๙ ได้ ชี้ แ จงการปฏิ บั ติ ร าชการของกลุ่ ม งานที่
รับผิดชอบ ดังนี้
๔.๔ กลุ่มบริหารงานบุคคล
๑. ด้วยสานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จะดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตัง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษาตาแหน่งครูผู้ช่วย ครังที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๙
จานวน ๔ อัตรา และจานวน ๔ สาขาวิชาเอก ประกอบด้วย
๑.๑ กลุม่ วิชาดนตรีสากล
จานวน ๑ อัตรา
๑.๒ กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
จานวน ๑ อัตรา
๑.๓ กลุ่มวิชาแนะแนว
จานวน ๑ อัตรา
๑.๔ กลุ่มวิชาภาษาจีน
จานวน ๑ อัตรา
โดยมีกาหนดการดังนี
๑. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ภายในวันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙
๒. รับสมัครสอบแข่งขัน วันจันทร์ที่ ๑๕ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันภายในวันrพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙
๔. สอบ ภาค ก ในวันเสาร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๙
๕. สอบ ภาค ข ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙
๖. สอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙
๗. ประกาศผลการสอบแข่งขัน ภายในพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙
๒. ด้ ว ยส านั กงานเขตพืนที่ก ารศึ กษามั ธ ยมศึก ษา เขต ๓๙ จะอบรมเชิง ปฏิ บัติ ก ารพัฒ นา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย จานวน ๑๒๕ คน ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑
สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมไพลิน อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบปฏิบัติหน้าที่ และงานวิชาการด้านต่าง
ที่ประชุม รับทราบ

- ๑๓ ๔.๕ กลุ่มอานวยการ
แจ้งผู้บริหารสถานศึกษาให้เน้นยาและกวดขันเรื่องเวรรักษาการณ์ในโรงเรียน และสถานการณ์ที่
เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น นาท่วม เป็นต้น หากเกิดสถานการณ์ดังกล่าว ให้รีบรายงาน สพม.๓๙ โดยทันที
ที่ประชุม รับทราบ
๔.๖ กลุ่มนโยบายและแผน
๑. การดาเนินงานโครงการอนุรั กษ์พัน ธุกรรมพืชอัน เนื่อ งมาจากพระราชดาริ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี“งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”
ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงมีพระราชดาริเกี่ยวกับการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช “งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”กรอบการสร้างจิตสานึก โดยมุ่งหวังให้มีก ารสร้างจิตสานึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรัพยากรชีวภาพ และกายภาพ มีการสัมผัส การเรียนรู้ การสร้างและปลูกฝังคุณธรรม
การเสริมสร้างคุณธรรม ปัญญา และภูมิปัญญา โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสานึก
ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ปลูกฝังให้เด็กเห็ นความงดงาม ความน่าสนใจและเกิดความปิติที่จะทาการศึกษาและ
อนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอนการอบรมให้เด็กเกิดความรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย
เกิดอันตรายแก่ตนเองและเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว เกิดความตระหนักถึงความสาคัญ และประโยชน์
ของพันธุกรรมพืช ให้รู้จักหวงแหน รู้จักการนาไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยมีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ ข องสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี (อพ.สธ.) เป็ น ที่ ป รึ ก ษา
ประสานงาน ร่วมมือ สนับสนุนให้โรงเรียนและสถาบันการศึก ษา สมัครเข้าเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
อพ.สธ.
ทังนี มีโรงเรี ยนในสังกัดสานัก งานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๙ ได้สมัครเข้าเป็น
สมาชิกแล้วจานวน ๒๒ แห่ง ดังนี
จังหวัดอุตรดิตถ์ (๙ แห่ง)
๑. โรงเรียนนาริดวิทยา
๒. โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
๓. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
๔. โรงเรียนบ้านโคนพิทยา
๕. โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
๖. โรงเรียนลับแลศรีวิทยา
๗. โรงเรียนดาราพิทยาคม
๘. โรงเรียนทองแสนขันวิทยา ๙. โรงเรียนแสนตอวิทยา
จังหวัดพิษณุโลก (๑๓ แห่ง)
๑. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
๔. โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
๗. โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม
๑๐. โรงเรียนหนองพระพิทยา
๑๓. โรงเรียนดงประคาพิทยาคม

๒. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
๕. โรงเรียนนาบัววิทยา
๘. โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม
๑๑. โรงเรียนชาติตระการวิทยา

๓. โรงเรียนท่าทองพิทยาคม
๖. โรงเรียนวังทองพิทยาคม
๙. โรงเรียนยางโกลนวิทยา
๑๒. โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม

ในการนี เพื่อดาเนิน การขับเคลื่ อนงานสนองพระราชดาริโ ครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชดาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดพิษณุโลก และ
จังหวัดอุตรดิตถ์ สานักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ จึงขอเชิญชวนให้ทุกโรงเรียนสมัครเข้าเป็น
สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อพ.สธ. โดยมีขันตอนการสมัครเป็นสมาชิก ดังนี

- ๑๔ –
๑. สถานศึ ก ษาจั ด ทาจดหมายขอสมัค รเป็ นสมาชิก “สวนพฤกษศาสตร์ โ รงเรี ยน อพ.สธ.”
โดยตรงถึงรองผู้อานวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
๒. กรอกรายละเอียดข้อมูลสถานศึกษาใน “แบบสอบถามเพื่อประเมินความพร้อม” สามารถ
ดาวน์ โ หลดได้จ ากเว็ บ ไซด์ http://www.rspg.or.th จากนั นสรุ ปรายงานผลการประชุ ม คณะครู -อาจารย์ ใ น
สถานศึกษาลงมติ “เห็นชอบและพร้อม”
๓. สารวจรายชื่อพรรรณไม้เบืองต้นในสถานศึกษาเป็นชื่อท้องถิ่นและประโยชน์ (ยังไม่จาเป็นต้อง
มีชื่อวิทยาศาสตร์)
๔. จัดทาแผนที่ประกอบการเดินทาง และสาเนาเอกสารกรรมสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน
๕. สาเนารายชื่อ ครู-อาจารย์ ที่เข้าร่วมประชุมพิจารณา ในการสนองพระราชดาริ
และให้ส่งเอกสารตามข้อ ๑ - ๕ มาพร้อมกับใบสมัคร ส่งมาที่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ สวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓
ที่ประชุม รับทราบ
๔.๗ หน่วยตรวจสอบภายใน
๑. การจัดทารายงานการเงิน ให้โรงเรียนจัดทารายงานการเงินของสถานศึกษาเป็นประจา
ทุกเดือน และส่งสานักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ตามหนังสือ
สานักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๙ ที่ ศธ ๐๔๒๖๙/๔๔๐๓ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙
๒. จากการตรวจสอบภายใน ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๙ เรื่ อง การตรวจสอบการดาเนิน งาน
เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป รายการ “ค่าหนังสือเรียน” ในเรื่องเอกสารและหลักฐานการจัดซือหนังสือ
เรียน ให้โรงเรียนปฏิบัติให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับ
เพิ่มเติม จัดทาเอกสารและหลักฐานให้ครบถ้วน เรียบร้อย ยกตัวอย่างเช่น บางโรงเรียนดาเนินการจัดซือหนังสือ
แล้ว หนังสือส่งมาแล้ว แต่เรียกตรวจสอบเอกสารและหลักฐานไม่มี บางโรงเรียน ผู้ขาย/บริษัท ส่งหนังสือยังไม่
ครบตามที่สั่ง แต่ตรวจรับหนังสือครบแล้ว ซึ่งปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบ
๓. การด าเนิน งานเกี่ ย วกับ การบริ ห ารจั ด การเงิ น รายได้ ส ถานศึก ษา ก าชั บให้ โ รงเรี ย น
ดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
เงินรายได้สถานศึกษาขันพืนฐานที่เป็นนิติบุค คลในสังกัดเขตพืนที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
โดยเคร่งครัด
ที่ประชุม รับทราบ
๔.๘ ศูนย์ประสานงาน (จังหวัดอุตรดิตถ์)
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัด ส่วนใหญ่ข้อราชการจะมีรายละเอียดเหมือนกันทุก
จังหวัด ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สพม.๓๙ ให้ผู้บริหารสถานศึกษา เฝ้าระวัง ติดตาม พฤติกรรมเด็กในพืนที่ หากเด็ก
ในสถานศึกษาที่รับผิดชอบเกิดปัญหาขึน ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าไปดูแลด้วย
ที่ประชุม รับทราบ

- ๑๕ ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
-ไม่มีระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น (ถ้ามี)
นายปริญ สวนทองสุข ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ได้แจ้งในที่ประชุมดังนี
- ระบบ G – Chat เนื่องจาก สพฐ. ได้กาหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาทุกเขตพืนที่การศึกษาใช้
ระบบดังกล่าว เพื่อรับ – ส่ง ข้อมูลข่าวสารระหว่าง สพฐ. กับผู้ บริหารสถานศึกษาโดยตรง ทังนีให้ผู้บริหารเข้าไป
ในเว็บไซต์ สพม.๓๙ และสมัคร Mail@secondary39.go.th หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อ นายปริญ สวนทองสุข
ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.๓๙
นายกิตติพงศ์ พิพัฒน์ศิวพงศ์ ผอ.สพม.๓๙
๑. การเสนอขออนุญาตไปราชการ, ศึกษาดูงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัด ปัจจุบันมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเดินทางไปราชการ, ศึกษาดูงาน และงาน
แสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ จึงขอเน้นยาเกี่ยวกับระเบี ยบการไปราชการ เพราะรายละเอียดบางอย่างไม่
สามารถเบิกได้ตามระเบียบ จึงขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาตรวจสอบก่อนส่งเรื่องให้ สพม.๓๙
๒. ผลสอบ O – NET ในภาพรวมทังประเทศ สพม.๓๙ มีผลการสอบที่ดีขึนเมื่อเปรียบเทียบจาก
ปี ๒๕๕๘ ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนที่ร่วมมือกันในการขับเคลื่อนดังกล่าว
ที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุม เวลา ๑๒.๔๐ น.
ลงชื่อ จ.ส.ต. จิรกร บุญศรีภูมิ
(จิรกร บุญศรีภูมิ)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
ผู้จดรายงานการประชุม

