รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๙
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ หอประชุมชมพู – ฟ้า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
ตาบลผาจุก อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
………………………………………………………………………………..
ผู้มาประชุม
๑. นายสุชน
๒. นายวันชาติ
๓. นายสุทธิ
๔. นายพยัพ
๕. นายมานพ
๖. นายเสน่ห์
๗. นางสาวอรุณศรี
๘. นายวิโรจน์
๙. นายมนูญ
๑๐. นายสุริยา
๑๑. นายชัยลักษณ์
๑๒. นางอุไร
๑๓. นายนวพงศ์
๑๔. นายธีรพัฒน์
๑๕. นายสมบัติ
๑๖. นายเมธี
๑๗. นายประชุม
๑๘. นางเรณู
๑๙. นายชัชวินทร์
๒๐. นายยงค์ยุทธ
๒๑. นายธนู
๒๒. นางสาวรสสุคนธ์
๒๓. นายเสกสันต์
๒๔. นายวันชัย
๒๕. นายเฉลียว
๒๖. นางหัทยา
๒๗. นายชวฤทธิ์
๒๘. นายศักดา
๒๙. นายไพรัตน์
๓๐. นายพิพัฒน์

วิเชียรสรรค์
อ่วมแจง
กล่่ารักษ์
อนันนิล
เกตุเมฆ
เทศนา
เงินเสือ
รอดสงฆ์
ฮวบน้อย
จันทิมา
รักษา
ปัญญาสิทธิ์
ดวงอุปะ
ดีเทอดเกียรติ
จงวรรธนะศิลป์
ศรีรัตน์
ปิ่นสกุล
บุญเสรฐ
สิงห์สู่ถ้่า
รุ่งแจ้ง
เมฆี
อินชัยเขา
ทองม่วง
อยู่ตรง
ค่าดี
นุกอง
พันธุ์เหล็ก
สินมา
กลิ่นทับ
พรมโพธิ์

รักษาราชการแทน ผอ.สพม.เขต ๓๙
รอง ผอ.สพม.เขต ๓๙
รอง ผอ.สพม.เขต ๓๙
ผู้อ่านวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
ผู้อ่านวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ผู้อ่านวยการโรงเรียนจ่านกร้อง
ผู้อ่านวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
ผู้อ่านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
รองผู้อ่านวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
ผู้อ่านวยการโรงเรียนท่าทองพิทยาคม
ผู้อ่านวยการโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
ผู้อ่านวยการโรงเรียนดอนทองวิทยา
ผู้อ่านวยการโรงเรียนวังน้่าคู้ศึกษา
ผู้อ่านวยการโรงเรียนบางระก่าวิทยศึกษา
ผู้อ่านวยการโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา
ผู้อ่านวยการโรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์”

ผู้อ่านวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม
ผู้อ่านวยการโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม
ผู้อ่านวยการโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม
ผู้อ่านวยการโรงเรียนน้่ารินพิทยาคม
ผู้อ่านวยการโรงเรียนหนองพระพิทยา
ผู้อ่านวยการโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม
ผู้อ่านวยการโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา
ผู้อ่านวยการโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม
ผู้อ่านวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
ผู้อ่านวยการโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
ผู้อ่านวยการโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม
ผู้อ่านวยการโรงเรียนบางกระทุม่ พิทยาคม
ผู้อ่านวยการโรงเรียนเนินกุ่มวิทยา
ผู้อ่านวยการโรงเรียนชาติตระการวิทยา

-๒๓๑.
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
เลือกหา
นายบุญศักดิ์
ไมตรีจิตร์
นายชาลี
ดายี่
นายศักดิ์ชัย
ทุ่งโพธิ์แดง
นายสรปรัชญ์
ไวกสิกรณ์
ว่าที่ ร.ต.ประสพโชค โพธิ์ทอง
ว่าที่ ร.ต.ประดิษฐ์ ค่าผงแดง
จ.ส.อ.ประมวล วันมี
นายธีระพงศ์
นวลศรี
นายสุพิณ
ราชเพียแก้ว
นายอมร
อ่อนสี
นายธีระยุทธ์
สุวิเชียร
นายวีระพนธ์
ค่าดี
นายเฉลิมศักดิ์
ดีมูล
นายประมุข
ธนวัฒน์
นายถนัด
พิลึก
นายเจษฎา
ปาณะจ่านงค์
นางชนากานต์
ค่าสุวรรณ์
นายค่ารณ
ม่อมดี
นายชยพล
เอ็บมูล
นางสุวิทย์
ปานคะเชนทร์
นายประจวบ
พิมละมาศ
นายวีระพันธุ์
ดอนท้วม
นายธารา
น่วมศิริ
นายพงษ์เทพ
นาคมี
นายสุภาพ
ฤทธิ์บ่ารุง
นายสุทิน
กรงทอง
นายจลัญ
อินตายวง
นางภคพร
สีกา
นางอรสา
ทรงศรี

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวพนมอร
๒. นางพรปวีณ์
๓. นางสายสวาท
๔. นางสุวณี

บุญคง
คงนันทิพัฒน์
ศรีจันทร์
น้อยผา

ผู้อ่านวยการโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
ผู้อ่านวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
ผู้อ่านวยการโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม
ผู้อ่านวยการโรงเรียนดงประค่าพิทยาคม
ผู้อ่านวยการโรงเรียนนครไทย
ผู้อ่านวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
ผู้อ่านวยการโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา
ผู้อ่านวยการโรงเรียนนาบัววิทยา
แทน ผู้อ่านวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
แทน ผู้อ่านวยการโรงเรียนยางโกลนวิทยา
ผู้อ่านวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
แทน ผู้อ่านวยการโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม
แทน ผู้อ่านวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์
แทน ผู้อ่านวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
ผู้อ่านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
แทน ผู้อ่านวยการโรงเรียนทุง่ กะโล่วิทยา
ผู้อ่านวยการโรงเรียนแสนตอวิทยา
แทน ผู้อ่านวยการโรงเรียนน้่าริดวิทยา
ผู้อ่านวยการโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
ผู้อ่านวยการโรงเรียนลับแลศรีวิทยา
แทน ผู้อ่านวยการโรงเรียนลับแลพิทยาคม
ผู้อ่านวยการโรงเรียนด่านแม่ค่ามันพิทยาคม
ผู้อ่านวยการโรงเรียนทองแสนขันวิทยา
ผู้อ่านวยการโรงเรียนพิชัย
แทน ผู้อ่านวยการโรงเรียนบ้านโคนพิทยา
ผู้อ่านวยการโรงเรียนดาราพิทยาคม
แทน ผู้อ่านวยการโรงเรียนน้่าปาดชนูปถัมภ์
ผู้อ่านวยการโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ
ผู้อ่านวยการโรงเรียนฟากท่าวิทยา
ผู้อ่านวยการโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม
ผู้อ่านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้อ่านวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ผู้อ่านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้อ่านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

-๓๕. นายคณิน
๖. นางณัฏฐิรา
๗. นายพงษ์เทพ
๘. นางสาวธันยพร
๙. นางมาราศรี
๑๐. นางชวนชม
๑๑. นางเปรมฤดี
๑๒. นางวรางคณา
๑๓. จ.ส.ต.จิรกร
๑๔. นางสาวปัทมา
๑๕. นางสาวอลิษา
๑๖. นายวรรณุกร
๑๗. นายศุภณัฐ
๑๘. นางสาวนพเกล้า

อุดมความสุข
อรรถสงเคราะห์
ทองค่าพงษ์
ทรดล
มีโชค
นิ่มเจริญ
เกลาพิมาย
อนันตะ
บุญศรีภูมิ
มูลแก้ว
ประทุมโพธิ์
แพงน้อย
ธีรสุข
ทองชุมสิน

ผู้อ่านวยการกลุ่มอ่านวยการ
รักษาการในต่าแหน่งผู้อ่านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ศึกษานิเทศก์ช่านาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ช่านาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ช่านาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาช่านาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาช่านาญการพิเศษ
นักประชาสัมพันธ์ช่านาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานธุรการช่านาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการช่านาญงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
รองผู้อ่านวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๑๕ น.
เรื่องก่อนวาระการประชุม
- การบูชาพระรัตนตรัยและไหว้พระสวดมนต์
- ยืนสงบนิ่งเป็นเวลา ๘๙ วินาที
- ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
- นายประมุ ข ธนวัฒน์ ผู้อ่านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ กล่าว
ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
- น่าเสนอ วีดีทัศน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
- พิธีมอบเกียรติบัตร
๑. เกี ย รติ บั ต รสถานศึ ก ษาพอเพี ย งที่ มี ผ ลการปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น เลิ ศ (Best Practice)
ระดับประเทศ ประจ่าปี ๒๕๕๙ จากหน่วยงาน ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ
๒. เกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ ละการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๙
๓. โรงเรียนที่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ การประเมิน ระดับจังหวัด ล่าดับที่ ๑ ตามโครงการ
คัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจ่าปี
การศึกษา๒๕๕๙ จากศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับจังหวัด จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ โรงเรียนพิษณุโลก
พิทยาคม
๔. การมอบเกียรติบัตรพนัก งานเจ้าหน้าที่ส่ง เสริม ความประพฤตินัก เรียนและนักศึกษา
ดีเด่น ประจ่าปี ๒๕๕๙

-๔ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งทีป่ ระชุมทราบ
ประธาน
นายสุชน วิเชียรสรรค์ รอง ผอ.สพม.๓๙ รักษาราชการแทน ผอ.สพม.๓๙
- ขอขอบคุณ ผู้อ่ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ และผู้ที่ มีส่วน
เกี่ ยวข้องของโรงเรียนในการต้อนรับ และจัดสถานที่ส่าหรับการประชุม ผู้บริ ห ารสถานศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษาในครั้งนี้
- ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนในสังกัดและบุคลากรทุกคนที่ได้รับมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้
- สพม.๓๙ ได้ ส รรหาบุ คลากรเพื่อด่ารงต่าแหน่ง ผู้อ่า นวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
ส่านักงานฯ จ่านวน ๑ คน คือ นางสุวณี น้อยผา
- ผลการทดสอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจ่าปี ๒๕๕๙ ได้ประกาศผลสอบ
แล้ว สามารถดูผลการทดสอบได้ที่เว็บไซต์ของ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.)
www.niets.or.th
- มีนักเรียนในสังกัดส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ ทั้งจังหวัดพิษณุโลก
และจังหวัดอุตรดิตถ์ มีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน จ่านวน ๕ ราย วิชาคณิตศาสตร์ เต็ม ๑๐๐ คะแนน ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได้แก่ นางสาวพิมรักษ์ บารมี โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี(พิษณุโลก) ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ ด.ญ.พัชรวลัย กั ดผุ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี (พิษณุโลก) ด.ญ.ธนพร ชูช่วย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
(พิษณุโลก) ด.ญ.ภัทรจารินทร์ เหลืองประสิทธิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก (พิษณุโลก) และ
วิชาภาษาอังกฤษ เต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้แก่ ด.ญ.แคทลีน ศรัญญา เคลนเนล โรงเรียนอุตรดิตถ์ (อุตรดิตถ์)
- และเป็นเรื่องที่น่ายินดีกับ นางสาวพิมรักษ์ บารมี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียน
เฉลิมขวัญสตรี สามารถสอบติดคณะแพทย์ศาสตร์ ถึง ๔ สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัย
นเรศวร มหาวิท ยาลัยเชียงใหม่ และแพทย์ศิริร าช ที่ ได้สร้างชื่อเสียงให้กั บ โรงเรียนเฉลิม ขวัญ สตรี และ
ส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๙
- นโยบายของ ศธ.
๑. การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) (professional learning community)
๒. การขับเคลื่อนการเรียนรู้ (Active learning)
๓. การบริห ารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ภายใต้โ ครงการ "โรงเรียนดีใกล้บ้าน" และ
โรงเรียนประชารัฐ
๔. ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกคนติดตามข่าวสารการเปลี่ยนแปลงใน ศธ.
และส่วนกลางอย่างต่อเนื่อง
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
กลุ่มอ่านวยการ สพม.๓๙ สรุปรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ แจ้งลงในเว็บไซต์ของ
ส่านักงาน www.secondary39.go.th พร้อมกับแจ้งถึงโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ตามหนังสือ สพม.๓๙ ที่ ศธ
๐๔๒๖๙/ว ๑๓๓๖ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

-๕ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ (โดยการชี้แจง)
นายสุชน วิเชียรสรรค์ รอง ผอ.สพม.๓๙ ได้ชี้แจงการปฏิบัติราชการ ดังนี้
๔.๑ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๑. แนวทางปฏิบัติในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
ตามที่ มี เ หตุ ก รณี ร ถบั ส ๒ ชั้ น น่ า นั ก เรี ย นและครู โ รงเรี ย นพั ง ทุ ย พั ฒ นศึ ก ษา
จ.ขอนแก่น เดินทางไปทัศนศึกษาประสบอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ อ่าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
เมื่ อ วันที่ ๙ มี นาคม ๒๕๖๐ เป็น เหตุ ให้มี นัก เรียนและครู เ สีย ชีวิต และได้รั บ บาดเจ็บ จ่ านวนมาก ดั ง นั้ น
ส่านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้มีหนังสือสั่งการให้ส่านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาก่าชับและย้่า
โรงเรียนในสังกัด ดังนี้
๑. ห้ามน่านักเรียนออกเดินทางในเวลากลางคืน
๒. ตรวจสอบและเลือกเส้นทาง โดยให้ค่านึงถึงความปลอดภัยก่อนการเดินทางทุก
ครั้ง
๓. ตรวจสอบสภาพ/มาตรฐานรถ ต้องมีใบอนุญาตพระราชบัญญัติ ประวัติพนักงาน
ขับรถ/เด็กรถ
๔. ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนและครูเป็นอันดับแรก
๕. ให้จัดทัศนศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียง ควรละเว้นการเดินทางระยะไกลหากไม่จ่าเป็น
๖. ให้ความส่าคัญกับการท่าสัญญา (TOR) โดยให้เน้นเรื่องความปลอดภัยกับ ผู้
ว่าจ้างโดยระบุประเด็นที่เกี่ยวข้องที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดไว้อย่างชัดเจน
๗. ถ้าขับไกลเกินกว่า ๔ ชั่วโมง ผู้ประกอบการต้องจัดพนักงานขับรถ จ่านวน ๒ คน
เพื่อสับเปลี่ยนกันขับ
๘. กรณีที่ เป็นการเดินทางในเส้นทางที่ เป็นภูเ ขาลาดชันและคดเคี้ยว ให้ใช้ร ถ
โดยสารชั้นเดียวในการเดินทาง
๙. รถยนต์ที่ ใช้ในการเดินทางต้องมี ส ภาพแข็ง แรงพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย มี
อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยครบถ้วนตามกฎหมายก่าหนด เช่น มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง เป็นต้น
๑๐. ต้องก่าหนดให้มีครูที่เป็นผู้ควบคุมอย่างน้อย ๒ คน และต้องผลัดกันท่าหน้าที่
คอยก่ากับดูแล พนักงานขับรถไม่ให้ขับเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก่าหนด ถ้าสังเกตเห็นว่าพนักงานขับรถง่วง หรือ
หลับใน
หากไม่แน่ใจให้สงั่ พักรถหรือหยุดการเดินรถชั่วคราวทันที
๑๑. การเดินทางไกลควรก่าหนดให้มกี ารพักรถทุกๆ ๒ ชั่วโมง
๑๒. ให้ผู้อ่านวยการส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและผู้อ่านวยการโรงเรียน
ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติข้างต้นโดยเคร่งครัด
๑๓. ให้ผู้อ่านวยการส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและผู้อ่านวยการโรงเรียน
ด่าเนินการตามระเบียบ ต่อไปนี้

-๖–
๑) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอก
สถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๘
๒) หนังสือส่านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ
๐๔๒๗๗/ว ๖๕ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การเฝ้าระวังป้องกันนักเรียนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในรถ
และการไปทัศนศึกษา
๓) หนังสือส่านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่ วนที่สุด ที่ ศธ
๐๔๒๗๗/๕๐ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
ตามระเบี ยบกระทรวงศึก ษาธิ ก าร ว่า ด้วยการพานัก เรียนและนัก ศึก ษาไปนอก
สถานศึกษาพ.ศ.๒๕๔๘ “การพานักเรีย นและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา” หมายความว่า การที่ครู
อาจารย์ หรือหัวหน้าสถานศึกษาพานักเรียนและนักศึกษาไปทากิจกรรมการเรียนการสอนนอกสถานศึกษา
ตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป ซึ่งอาจไปเวลาเปิดทาการสอนหรือไม่ก็ได้ แต่ไม่รวมถึงการเดินทางไกลและการเข้าค่าย
พักแรมของลูกเสือยุวกาชาดและเนตรนารี และการไปนอกสถานที่ตามคาสั่งในทางราชการ”
การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา จ่าแนกเป็น ๓ ประเภท คือ
๑) การพาไปนอกสถานศึกษาไม่ค้างคืน ให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาและ
อนุญาตให้พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
๒) การพาไปนอกสถานศึกษาค้างคืน ให้ผู้อ่านวยการส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หรือผู้ได้รับมอบหมายหรือผู้มีอ่านาจเหนือสถานศึกษาขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งแล้วแต่กรณีเป็นผู้พิจารณาและอนุญาต
๓) การพาไปนอกราชอาณาจักร ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้
พิจารณาและอนุญาต
๒. โครงการบรรพชาสามเณรสานึกดีรักบ้านเกิด ประจาปี ๒๕๖๐ อุทิศถวายเป็น
พระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ขั้นตอนด่าเนินการ
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ รับมอบผู้ขอบรรพชา, ปลงผม, ซักซ้อมวิธีขอบรรพชา
วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจ่าปี ๒๕๖๐
วันที่ ๕ – ๗ เมษายน ๒๕๖๐ อบรมภาคกรรมฐาน (ฝึกห่มผ้า/ให้พร)
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐ อบรมภาควิชาการ (ประวัติการสร้างเมือง/พระนเรศวร/
ประวัติและวัดที่ส่าคัญของเมืองสองแคว)
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ ศึกษาดูงานสถานที่ส่าคัญทางประวัติศาสตร์เมืองสองแคว
วัดที่ส่าคัญทางประวัติศาสตร์และประเพณีวัฒนธรรมโบราณที่วัดราษฎร์บูรณะ
ส่าหรับในส่วนของ สพม.๓๙ ได้ด่าเนินการดังนี้
๑. ขอพระราชทานผ้าไตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
ซึ่งจะเดินทางไปอัญเชิญในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐
๒. โรงเรี ย นพรหมพิ ร ามวิ ท ยาน่ า วงดนตรี ไ ทยไปบรรเลงตลอดงานและรั บ
ลงทะเบียนผู้สมัครบรรพชาสามเณร วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป
๓. โรงเรียนบางระก่าวิท ยศึก ษา ดูแลอ่านวยความสะดวกบริก ารน้่าดื่ม ในวันที่
๔ เมษายน ๒๕๖๐

-๗๔. โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ดูแลอ่านวยความสะดวกในการบริการอาหารในการ
จัดเลี้ยงผู้เข้าร่วมงานทุกส่วนในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐
๕. โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา ดูแลอ่านวยความสะดวกในการบริการอาหารว่างเพื่อ
รับรองแขก VIP ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐
๖. รับโล่ และเกียรติบัตรส่าหรับสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรใน
พิธีวันลาสิกขาในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จากโรงเรียนที่น่านักเรียนบรรพชา
จ่านวน ๕ คนขึ้นไป
๗. มีโล่พระพุทธบุตรที่ลงนามโดยสมเด็จพระสังฆราช มอบให้แก่สามเณรที่ ได้รับ
คัดเลือกให้เป็นสามเณรดีเด่น
๘. ขอเชิญผู้บริหารคณะครูอาจารย์ที่ไปร่วมบุญและเป็นเจ้าภาพมอบผ้าไตรในพิธี
บรรพชาในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ซึ่งทุกยอดบริจาคจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรจากวัด
๙. สพม.๓๙ เปิดบัญชีรับเงินบริจาค ชื่อบัญชี บรรพชาสามเณรส่านึกรักบ้านเกิด
เลขที่บัญชี ๙๘๕ – ๗ – ๔๕๔๐๖ – ๒ โดยมีกรรมการจ่านวน ๓ ท่าน ได้แก่ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์, ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางชวนชม นิ่มเจริญ นักวิชาการศึกษาช่านาญการพิเศษ
โดยสามารถโอนเงินเข้าบัญชีแล้วส่งรายชื่อพร้อมจ่านวนเงินแจ้งให้ สพม.๓๙ ทราบ
๑๐. ขอเชิญทุกโรงเรียนร่วมกิจกรรม น่าคณะครูและนักเรียนร่วมบุญถวายอาหาร
น้่าปานะ ระหว่างการบรรพชา จนถึง วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ และติดตามการด่า เนิน งานและความ
เคลื่อนไหวจากรายงานได้ทุกวันได้ที่ www.nannoi.com, www.facebook.com/nonnoi.sommer
๑๑. ขอขอบคุณโรงเรียนทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
๑. โครงการโรงเรียนสานพลังประชารัฐ
จากการที่รัฐบาล ประกาศนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจ
ฐานราก ซึ่งเป็นการรวมพลังระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อพัฒนาประเทศอย่ างยั่งยืน
และเป็นกลไกส่าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทย สิ่งที่ต้องท่าร่วมกัน ๓ ภาคส่วน คือ ก่าหนดเป้าหมายร่วมกัน ขับเคลื่อน
ด้วยกัน และร่วมรับผิดชอบด้วยกัน
ส่าหรับภาคเอกชน ที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลโรงเรียนประชารัฐ ในสังกัด สพม.๓๙
ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพฯ โดยดูแล จ่านวน ๔ โรงเรียน คือ โรงเรียนท่าทองพิทยาคม โรงเรียนบ้านกร่าง
วิทยาคม โรงเรียนแสนตอวิทยา และ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา
ธนาคารกรุงเทพฯ จะสนับสนุนงบประมาณให้ทั้ง ๔ โรงเรียนดังกล่าว โดยก่าหนดให้
ผู้อ่านวยการโรงเรียนไปน่าเสนอโครงการทีส่ ่านักงานใหญ่ธนาคารกรุงเทพฯ ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ดังนั้น
เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียน ส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ ก่าหนดจัดซักซ้อมให้
ผู้อ่านวยการโรงเรียนทั้ง ๔ โรงเรียน โดยมี SP จากธนาคารกรุงเทพฯ มาช่วยให้ค่าชี้แนะในการน่าเสนอเพื่อให้
เป็นไปตามแนวทางของธนาคารกรุงเทพฯ ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

-๘ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ จึงขอขอบคุณท่านผู้อ่านวยการประมุข ธนวัฒน์ ที่อนุเคราะห์
ห้องประชุมให้โรงเรียนประชารัฐได้เป็นสถานที่ในการซักซ้อมการน่าเสนอของบประมาณจากธนาคารกรุงเทพฯ
๒. การขั บเคลื่ อนการด าเนินงานตามระบบการประกั นคุ ณภาพภายในของ
สถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๙
เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงแรมน่านเจ้า จังหวัดพิษณุโลก ส่านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ ได้เชิญผู้แทนของแต่ละสหวิทยาเขตและผู้รับผิดชอบงานด้านการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการด่าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามแนวทางการปฏิรูประบบการประเมิ นและการประกันคุณภาพ
การศึกษาแนวใหม่ โดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน
การประชุมครั้งนี้ จัดให้แต่ละสหวิทยาเขต ประชุมวางแผนร่วมกับโรงเรียนที่อยู่ใน
กลุ่มสหวิทยาเขตของตนเอง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการด่าเนินงานตามแนวทางที่ตกลงร่วมกันภายในกลุ่มของ
แต่ล ะสหวิท ยาเขต พร้อ มร่วมกั นวางแผนจัดระบบและน่าเสนอเอกสารประกอบการด่าเนินงาน เพื่อให้
สถานศึกษาแต่ล ะแห่ง ได้น่าไปปรับใช้เป็นแนวทางในการประกั นคุณภาพภายในตามสภาพและบริบทของ
ตนเอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างความเข้มแข็งในด้านการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ในสังกัด โดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน
จากนั้น จะมีการก่ากับ ติดตาม สรุปผลและรายงานความก้าวหน้าในการด่าเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในแต่ละสหวิทยเขต ตามที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด่าเนินงาน
ดังกล่าว โดยใช้รูปแบบของกระบวนการวิจัย ซึ่งส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ ได้รับการ
คัดเลือกจากส่านัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นเขตพื้นที่การศึกษาส่าหรับด่าเนินการวิจัย
การพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ซึ่งผลจากการศึกษาวิจัย ในครั้งนี้
ส่านักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะน่าไปเผยแพร่เป็นตัวอย่างให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป
๓. การขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการเรียนรวมให้มีคุณภาพ ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐
ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร
ส่านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการ
เรียนรวมให้มีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อสร้างความเข้าใจในการน่านโยบายและแนวทางดังกล่าวลงสู่
การปฏิบัติในทุกเขตพื้นที่การศึกษา
การประชุ ม ครั้ ง นี้ ก่ าหนดให้ทุ ก เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาแจ้ ง สถานศึก ษาในสั ง กั ด ให้
ด่าเนินการคัดกรองนัก เรียนเพื่ อ หานัก เรียนที่ มี ความต้องการจ่าเป็น พิเ ศษทางการศึก ษา ส่าหรับ ให้ก าร
ช่วยเหลือที่เหมาะสมและรายงานให้หน่วยงานต้นสังกัดได้รับทราบต่อไป
๔. การบริ หารจั ดการศึกษาเครือ ข่ า ยส่ งเสริ มประสิทธิภ าพการมัธยมศึกษา
จังหวัดสู่มาตรฐานสากล
ส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ มีเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิ ภาพ
การมัธยมศึกษาจังหวัด จ่านวน ๒ จังหวัด คือ จังหวัดพิษณุโลก และ จังหวัดอุตรดิตถ์

-๙–

ส่านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ ๑ – ๓ มีนาคม
๒๕๖๐ ณ โรงแรมเอวาน่า บางนา กรุงเทพฯ ขอสรุปสาระส่าคัญ ดังนี้
๑. ภารกิจตามจุดเน้นในปี ๒๕๖๐
๑) พัฒนาระบบสารสนเทศ
๒) พัฒนายกระดับผลงานการพัฒนาคุณภาพครูและนักเรียน
๓) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้หลักการ PLC
๔) พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๕) ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ OBECQA
๒. กรอบแนวทางการพัฒนาในปี ๒๕๖๐
๑) พัฒนาระบบสารสนเทศ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลและสามารถน่าไปใช้ได้จริง
(โปรแกรม EXCEL) ซึ่ง สพฐ. จะจัดอบรมให้ในภายหลัง
๒) การน่าข้อมูลจากระบบสารสนเทศ มาจัด PLC เพื่อพัฒนาคุณภาพครูและ
นักเรียน
๓) จัดท่าแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง
- สพฐ. ต้องการให้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดละ ๑ ศูนย์
๔) ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ OBECQA ให้ขยายเครือข่ายไป
ยังโรงเรียนน้อง
๓. ให้ สมป.จังหวัด เขียนโครงการส่ง สพฐ. เพื่อขออนุมัติงบประมาณ ภายในวันที่
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ประธานเครือข่าย สมป.จังหวัด ทราบจากที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว
ส่ า หรั บ สหวิ ท ยาเขต และ ศู น ย์ พั ฒ นาวิ ช าการ ของแต่ ล ะเครื อ ข่ า ยส่ ง เสริ ม
ประสิทธิภาพการมัธยมศึกษาจังหวัด มีรายชื่อและที่ตั้งตามเอกสารที่แนบท้ายการประชุม (ดังแนบ)

- ๑๐ รายชื่อสหวิทยาเขตและศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้/ศูนย์พัฒนางาน (พิษณุโลก)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
สหวิทยาเขต
พุทธชินราช
(โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
ประธานสหวิทยาเขต)

นเรศวร
(โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ประธานสหวิทยาเขต)
เอกาทศรถ
(โรงเรียนวังทองพิทยาคม
ประธานสหวิทยาเขต)
สุพรรณกัลยา
(โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
ประธานสหวิทยาเขต)
วังจันทน์
(โรงเรียนจ่านกร้อง
ประธานสหวิทยาเขต)
บางกลางท่าว
(โรงเรียนนครไทย
ประธานสหวิทยาเขต)

ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้/
ศูนย์พัฒนางาน
๑. ภาษาไทย
๒. วิทยาศาสตร์

โรงเรียนที่ตั้งศูนย์

๓. คณิตศาสตร์
๔. สุขศึกษาและพลศึกษา

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
พิษณุโลก
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

๑.ภาษาต่างประเทศ

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

๒.เทคโนโลยี ( ICT )

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

๑. การงานอาชีพ

โรงเรียนวังทองพิทยาคม

๑. ศิลปะ
๒. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(กิจกรรมแนะแนว)
๑. สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
๒. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(กิจกรรมนักเรียน)

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
โรงเรียนจ่านกร้อง
โรงเรียนจ่านกร้อง

หมายเหตุ ส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ดังนี้
๑. สหวิทยาเขตละ ๒๐,๐๐๐ บาท ( จ่านวน ๖ สหวิทยาเขต เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท)
๒. ศูนย์พัฒนาวิชาการ ศูนย์ละ ๒๒,๐๐๐ บาท (จ่านวน ๑๑ ศูนย์ เป็นเงิน ๒๔๒,๐๐๐ บาท)
๓. โรงเรียนทีร่ ับผิดชอบ ขอความกรุณาจัดท่าโครงการเสนอและด่าเนินการตามกิจกรรมใน
โครงการ โดยเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาส ๓

- ๑๑ รายชื่อสหวิทยาเขตและศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้/ศูนย์พัฒนางาน (อุตรดิตถ์)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
สหวิทยาเขต
หลวงพ่อเพ็ชร
(โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ
ประธานสหวิทยาเขต)

พระยาพิชยั ดาบหัก
(โรงเรียนพิชัย
ประธานสหวิทยาเขต)

ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้/
ศูนย์พัฒนางาน
๑. ศิลปะ
๒. วิทยาศาสตร์
๓. คณิตศาสตร์
๔. กิจกรรมแนะแนว
๕. กิจกรรมผู้เรียน
(กิจกรรมนักเรียน)
๑. ภาษาไทย
๒. ศูนย์คุณธรรม
๑. สุขศึกษาและพลศึกษา
๒. การงานอาชีพ

พระแท่นศิลาอาสน์
(โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม
ประธานสหวิทยาเขต

๓. ศูนย์ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (ปศพพ.)
๔. ภาษาต่างประเทศ
๕. สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
๖. เทคโนโลยี (ICT)

โรงเรียนที่ตั้งศูนย์
โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ
โรงเรียนอุตรดิตถ์
โรงเรียนอุตรดิตถ์
โรงเรียนน้่าริดวิทยา
โรงเรียนทองแสนขันวิทยา
โรงเรียนพิชัย
โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
โรงเรียนลับแลพิทยาคม
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
อุตรดิตถ์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
อุตรดิตถ์
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

หมายเหตุ ส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ดังนี้
๑. สหวิทยาเขต ละ ๒๐,๐๐๐ บาท ( จ่านวน ๓ สหวิทยาเขต เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท)
๒. ศูนย์พัฒนาวิชาการ ศูนย์ละ ๒๐,๐๐๐ บาท (จ่านวน ๑๓ ศูนย์ เป็นเงิน ๒๖๐,๐๐๐ บาท)
๓. โรงเรียนทีร่ ับผิดชอบ ขอความกรุณาจัดท่าโครงการเสนอและด่าเนินการตามกิจกรรมใน
โครงการโดยเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาส ๓
มติที่ประชุม

รับทราบ

- ๑๒ นายวันชาติ อ่วมแจง รอง ผอ.สพม.๓๙ ได้ชี้แจงการปฏิบัติราชการ ดังนี้
๔.๓ กลุ่มบริหารงานบุคคล
๑. ก่าหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่าแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดส่านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.
๒๕๖๐ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก่าหนด ตามหนังสือส่านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๔ ลง
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘, หนังสือส่านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๗ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙,
หนังสือส่านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙
- ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน
ภายในวันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐
- รับสมัครคัดเลือก
วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม – วันอังคารที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน
ภายในวันอังคารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐
- สอบข้อเขียน
ภาค ก ความรอบรู้และความสามารถทั่วไป
วันเสาร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐
และความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและอุดมการณ์ของความ
เป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต่าแหน่ง วันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐
- สอบสัมภาษณ์
ภาค ค ความเหมาะสมกับต่าแหน่งและวิชาชีพ วันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐
- ประกาศผลการสอบแข่งขัน
ภายในวันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐
๒. การด่าเนินการการทดสอบประเมินครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์
ตามที่ส่านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก่าหนดให้มีการทดสอบประเมิน
ข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๓ (มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปี่ที่ ๓)
ด้วยระบบ TEPE online ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐
ส่านัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษามั ธยมศึกษา เขต ๓๙ จึง ให้โรงเรียนแจ้ง ข้าราชการ
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ ๓ (มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปี่ที่ ๓) เข้าไป
สมัครเป็นสมาชิก TEPE online ไว้ก่อนตามขั้นตอนดังนี้
๑. เข้าใช้งานในระบบได้ที่เว็บไซต์ www.tepeonline.org
๒. คลิก “สมัครสมาชิก” และให้ผู้สมัครเข้าสอบกรอกรายละเอียดข้อมูลประวัติ
ส่วนตัวให้ถูกต้องครบถ้วน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑)
๓. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ www.tepeonline.org และคลิกหัวข้อ “ทดสอบประเมิน
ครู” และ “เข้าสู่ระบบการสอบ” เพื่อไปยังหน้าจอของระบบการสอบเมื่อ Login เข้าสู่ระบบการสอบ และอยู่
ในช่วงเวลาสอบจะมีรหัสผ่านการสอบให้ผู้เข้าสอบซึ่ งได้จากผู้ควบคุมห้องสอบของตนเองให้ผู้เข้าสอบกรอก
รหัสที่ ได้รับลงในช่อ ง “รหัสผ่า นการสอบ” และคลิก “เข้ าสอบ” เพื่อเริ่ม ท่ าการสอบ (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ ๒)

- ๑๓ ๔. ขั้นตอนการทาข้อสอบ ให้ผู้เข้าสอบด่าเนินการตามค่าชี้แจงวิธีการสอบและค่าอธิบาย
ลักษณะข้อสอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓)
หมายเหตุ ขั้นตอนที่ ๒ และ ๓ จะต้องรอการอนุมตั ิจากผูด้ ูแลระบบ (Admin) และผู้คุมห้องสอบก่อนจึงจะเข้า
ทดสอบได้
นายวันชาติ อ่วมแจง รอง ผอ.สพม.๓๙ ได้ชี้แจงแก้ไขเพิ่มเติม
ขอแก้ไข ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต่าแหน่ง วันเสาร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เป็น
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต่าแหน่ง วันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐
- การสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี ๒๕๖๐ ได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกแล้ว โดยส่านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผู้ด่าเนินการ
- การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดทุ ก
โรงเรียนส่งข้อมูลให้ สพม.๓๙ ภายในเวลาที่ก่าหนด เพื่อจะเป็นข้อมูลส่าหรับการประชุมในการเตรียมการเลือ่ น
ขั้นเงินเดือนต่อไป
- สพม.๓๙ ได้ด่าเนินการจัดสอบครูธุรการโรงเรียนในสังกัดที่มีอัตราว่างจ่านวน ๓ โรงเรียน
ได้แก่ โรงเรียนจ่านกร้อง, โรงเรียนบางระก่าวิท ยศึกษา และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา เรียบร้อยแล้วเมื่ อ
วันเสาร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐
- งบจ้างพนักงานราชการ อยู่ระหว่างรอ สพฐ. จัดสรรงบประมาณ/ส่าหรับในส่วนที่โรงเรียน
ด่าเนินการจ้างเองก็สามารถด่าเนินการได้ทันที
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๔ กลุ่มนโยบายและแผน
-ไม่ม-ี

นายสุทธิ กล่ารักษ์ รอง ผอ.สพม.๓๙ ได้ชี้แจงการปฏิบัติราชการ ดังนี้
๔.๕ กลุ่มอานวยการ
๑. ผลการปฏิบัติราชการตามค่ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ ส่าหรับ สพม.๓๙ ได้คะแนนค่าเฉลี่ยรวม ๔.๐๖๒๒๑ (ARS) คะแนนค่าเฉลี่ยรวม ๓.๘๘๔๑๑ (KRS)
๒. เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงปิดเทอม ขอให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนกวดขันในเรื่อง
เวรรักษาการณ์ของโรงเรียน รวมถึงพายุฤดูร้อนที่อาจท่าความเสียหายให้กับโรงเรียน หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นให้
รีบรายงาน สพม.๓๙ โดยด่วน

- ๑๔ นายสุชน วิเชียรสรรค์ รอง ผอ.สพม.๓๙
ผลการปฏิบัติราชการตามค่ารับ รองการปฏิบัติราชการ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ ทาง สพม.๓๙ จะได้ด่าเนินการปรับปรุงขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๖ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ่าปี พ.ศ.๒๕๖๐
ขอให้โรงเรียนด่าเนินการเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพัน และเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตามมาตรการเร่งรั ดการเบิก
จ่ายเงินประจ่าปี พ.ศ.๒๕๖๐ และตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศอย่างเคร่งครัด
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๗ หน่วยตรวจสอบภายใน
นายสุชน วิเชียรสรรค์ รอง ผอ.สพม.๓๙ ได้ชี้แจงการปฏิบัติราชการ ดังนี้
๑. หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ออกตรวจสอบภายในประจ่าปี ง บประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ จ่านวน ๑๐ โรงเรียนเสร็จสิ้นแล้ว และได้สรุปผลการตรวจสอบให้โรงเรียนทราบและด่าเนินการแก้ไข
พร้อมกั บ รายงานผลการแก้ไขให้ สพม.๓๙ ภายใน ๓๐ วัน หลัง จากที่รับ ทราบหนังสือ จึง ขอให้โ รงเรียน
ด่าเนินการรายงานผลการแก้ไขโดยแนบหลักฐานการแก้ ไขให้ สพม.๓๙ ทราบ เพื่อวางแผนการตรวจสอบ
ติดตามในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐
๒. การตรวจสอบก่ากับ และติดตามจะด่าเนินการในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ โดย
จะแจ้งปฏิทินการตรวจสอบให้โรงเรียนทราบก่อนจะเข้าตรวจสอบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๘ ศูนย์ประสานงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๙
(จังหวัดอุตรดิตถ์)
นายวันชาติ อ่วมแจง รอง ผอ.สพม.๓๙ ได้ชี้แจงการปฏิบัติราชการ ดังนี้
- ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการยาเสพติดระดับจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
โรงเรียนในสังกัด ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาสอดส่องดูแล
- การรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัดอุตรดิตถ์ ส่วนมากเกิดจากการจราจร เช่น การขับขี่
ยานพาหนะและไม่สวมหมวกกันน็อค
- ผวจ.อต. เน้นย้่าเรื่องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจ่าปี พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาส ๒ ให้
เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามไตรมาส

- ๑๕ –
นายสุชน วิเชียรสรรค์ รอง ผอ.สพม.๓๙ ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาได้ชี้แจงรายละเอียด
เพิ่มเติมในที่ประชุม
นายจลัญ อินตายวง ผอ.รร.ท่าปลาประชาอุทิศ
- ขอเสนอให้พิจารณาแก้ไขหลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
นายวันชาติ อ่วมแจง รอง ผอ.สพม.๓๙
- หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ของจังหวัดพิษณุโ ลกและจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็น
อ่านาจของ กศจ. ในการจัดท่าหลักเกณฑ์ และประกาศหลักเกณฑ์
- การนับผลงาน อกศจ. และ กศจ. จะเป็นผู้ก่าหนด
- ส่าหรับการย้ายประจ่าปี ๒๕๖๐ ในเดือน ส.ค.๖๐ สพฐ. อาจจะก่าหนดหลักเกณฑ์การย้าย
เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเหมือนกัน
นายจลัญ อินตายวง ผอ.รร.ท่าปลาประชาอุทิศ
- อยากให้ สพม.๓๙ เป็นต้นเรื่องให้มีข้อมูลเพื่อน่าไปเสนอต่อที่ประชุม อกศจ. และ กศจ.
ต่อไป
นายวันชาติ อ่วมแจง รอง ผอ.สพม.๓๙
- จะน่าเสนอข้อมูลในที่ประชุม อกศจ. และ กศจ. ให้พิจารณาต่อไป
นายชาลี ดายี่ ผอ.รร.วังมะด่านพิทยาคม
- แนวทางและหลัก เกณฑ์ ก ารย้ายผู้บ ริห ารฯ ขอเสนอให้ ท่ าเป็นหนัง สือ ในนามสมาคม
ผู้บริหารฯ ของทั้งจังหวัดพิษณุโลกและอุตรดิตถ์ เสนอผ่าน สพม.๓๙ เพื่อเป็นหลักฐานให้ สพม.๓๙ มีหนังสือ
ถึงคณะ อกศจ. และ กศจ. ด่าเนินการต่อไป
นายวันชาติ อ่วมแจง รอง ผอ.สพม.๓๙
- จะน่าเสนอข้อมูลในที่ประชุม อกศจ. และ กศจ. ให้พิจารณาต่อไป
นายสุชน วิเชียรสรรค์ รอง ผอ.สพม.๓๙
- การใช้ ม.๔๔ ที่ผ่านมาท่ าให้เ กิดการเปลี่ยนแปลงการบริห ารงานบุคคล รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงใน ก.ค.ศ. และ กศจ. อยู่ตลอดเวลา และอาจส่งผลกระทบต่อ สพท., โรงเรียน รวมถึงผู้บริหาร,
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในหลายๆ ด้าน อยากให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด
- ขอแสดงความยินดีกับ นายสรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ผอ.รร.นครไทย และนายวิเชียร ปั้นม่วง
ผอ.รร.น้่าริดวิทยา ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ่าปี ๒๕๖๐

