รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพประสานการปฏิบัติราชการและบริหารการศึกษา
ระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม ตาบลบ้านโคก
อาเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
………………………………………………………………………………..
ผู้มาประชุม
๑. นายสุชน
๒. นายพยัพ
๓. นายนคเรศ
๔. นายเสน่ห์
๕. นางสาวอรุณศรี
๖. นายวิโรจน์
๗. นายศักดา
๘. นายสุริยา
๙. นายชัยลักษณ์
๑๐. นางอุไร
๑๑. นายนวพงศ์
๑๒. นายธีรพัฒน์
๑๓. นายสมบัติ
๑๔. นายเมธี

วิเชียรสรรค์
อนันนิล
นิลวงศ์
เทศนา
เงินเสือ
รอดสงฆ์
สินมา
จันทิมา
รักษา
ปัญญาสิทธิ์
ดวงอุปะ
ดีเทอดเกียรติ
จงวรรธนะศิลป์
ศรีรัตน์

๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.

ปิ่นสกุล
จีนสลุต
สิงห์สู่ถ้ํา
รุ่งแจ้ง
เมฆี
อินชัยเขา
ทองม่วง
อยู่ตรง
คําดี
นุกอง
พันธุ์เหล็ก
ทุ่งโพธิแดง
กลิ่นทับ
พรมโพธิ์
เลือกหา

นายประชุม
นายผจงเกียรติ
นายชัชวินทร์
นายยงค์ยุทธ
นายธนู
นางสาวรสสุคนธ์
นายเสกสันต์
นายวันชัย
นายเฉลียว
นางหัทยา
นายชวฤทธิ์
นายศักดิ์ชัย
นายไพรัตน์
นายพิพัฒน์
นายกร

ผอ.สพม.๓๙
ผู้อํานวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
รักษาการ ผู้อํานวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ผู้อํานวยการโรงเรียนจ่านกร้อง
ผู้อํานวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
ผู้อํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
ผู้อํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
ผู้อํานวยการโรงเรียนท่าทองพิทยาคม
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
ผู้อํานวยการโรงเรียนดอนทองวิทยา
ผู้อํานวยการโรงเรียนวังน้ําคู้ศึกษา
ผู้อํานวยการโรงเรียนบางระกําวิทยศึกษา
ผู้อํานวยการโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา
ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมแสงสงคราม
“อุดรคณารักษ์อปุ ถัมภ์”
ผู้อํานวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม
รักษาการ ผู้อํานวยการโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม
ผู้อํานวยการโรงเรียนน้ํารินพิทยาคม
ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองพระพิทยา
ผู้อํานวยการโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม
ผู้อํานวยการโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา
ผู้อํานวยการโรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม
ผู้อํานวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
ผู้อํานวยการโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
ผู้อํานวยการโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม
ผู้อํานวยการโรงเรียนบางกระทุม่ พิทยาคม
ผู้อํานวยการโรงเรียนเนินกุ่มวิทยา
ผู้อํานวยการโรงเรียนชาติตระการวิทยา
ผู้อํานวยการโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา

-๒–
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.

นายบุญศักดิ์
ไมตรีจิตร์
น.ส.นันทนิตย์
ท่าโพธิ์
นางเพชรี
วงษ์สุวรรณ
นายสรปรัชญ์
ไวกสิกรณ์
ว่าที่ ร.ต.ประสพโชค โพธิ์ทอง
ว่าที่ ร.ต.ประดิษฐ์ คําผงแดง
จ.ส.อ.ประมวล วันมี
นายนิสิต
เนินเพิ่มพิสทุ ธิ์
นายพร
ดังดี
นายอมร
อ่อนสี
นางภิมุขสุดา
ไวยกูล
นายกิตติศักดิ์
สินธุวงศานนท์
นายชัยดํารงค์
เสือหัน
ว่าที่ ร.ต.จิรเชษฐ์ จันทร์สุภาเสน

๔๔. นายถนัด

พิลึก

๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.
๕๖.
๕๗.
๕๘.
๕๙.
๖๐.

ปาณะจํานงค์
ปั้นม่วง
ม่อมดี
เอ็บมูล
กมลวรเดช
พิมละมาศ
ดอนท้วม
น่วมศิริ
บุญเสือ
ฤทธิ์บํารุง
คําทอง
อินตายวง
สีกา
ทรงศรี
บุญจันทร์
กันทาเวศย์

นายเจษฎา
นายวิเชียร
นายคํารณ
นายชยพล
นายปกิจพจน์
นายประจวบ
นายวีระพันธุ์
นายธารา
นายบรรชา
นายสุภาพ
นายบรรเทิง
นายจลัญ
นางภคพร
นางอรสา
นางสุรรี ัตน์
นางสาววัฒนา

ผู้อํานวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
รักษาการ ผู้อํานวยการโรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม
ผู้อํานวยการโรงเรียนดงประคําพิทยาคม
ผู้อํานวยการโรงเรียนนครไทย
ผู้อํานวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา
ผู้อํานวยการโรงเรียนนาบัววิทยา
ผู้อํานวยการโรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
ผู้อํานวยการโรงเรียนยางโกลนวิทยา
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
ผู้อํานวยการโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม
รักษาการ ผู้อํานวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์
รักษาการ ผู้อํานวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
รักษาการ ผู้อํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
อุตรดิตถ์
ครูชํานาญการพิเศษ แทน
ผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา
ผู้อํานวยการโรงเรียนแสนตอวิทยา
ผู้อํานวยการโรงเรียนน้ําริดวิทยา
ผู้อํานวยการโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
ผู้อํานวยการโรงเรียนลับแลศรีวิทยา
ผู้อํานวยการโรงเรียนลับแลพิทยาคม
ผู้อํานวยการโรงเรียนด่านแม่คํามันพิทยาคม
ผู้อํานวยการโรงเรียนทองแสนขันวิทยา
ผู้อํานวยการโรงเรียนพิชัย
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโคนพิทยา
ผู้อํานวยการโรงเรียนดาราพิทยาคม
ผู้อํานวยการโรงเรียนน้ําปาดชนูปถัมภ์
ผู้อํานวยการโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ
ผู้อํานวยการโรงเรียนฟากท่าวิทยา
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม
รองผู้อํานวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
รองผู้อํานวยการโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์

-๓–
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสายสวาท
ศรีจันทร์
๒. นายคณิน
อุดมความสุข
๓. นายกาญจนมาโนชญ์ ขุนกอง
๔. นางสุนิสา
๕. นางสุวณี
๖. นายสุรศักดิ์
๗. นายพงษ์เทพ
๘. นางมาราศรี
๙. นางปาริตา
๑๐. จ.ส.ต.จิรกร
๑๑. นายวรรณุกร
๑๒. นางสาวอลิษา
๑๓. นายศุภชัย
๑๔. นางสาวศุภราภรณ์

ศิวิลัย
น้อยผา
กรไพร
ทองคําพงษ์
มีโชค
ศรีวิชา
บุญศรีภูมิ
แพงน้อย
ประทุมโพธิ์
สุวรรณเทพ
จูเปีย

ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ
ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา
ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
พนักงานพิมพ์ดีด
นักศึกษาฝึกงาน

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
เรื่องก่อนวาระการประชุม
- สรุปผลการดําเนินงานตามกิจกรรมแหล่งเรียนรู้การศึกษา กิจกรรมที่ ๓ ตามหาช่วงเวลาที่ดี
ที่สุด โดยการนําเสนอแต่ละหมู่ ดังนี้
๑) หมู่ ๑ ดอกทานตะวัน
๒) หมู่ ๒ ดอกลีลาวดี
๓) หมู่ ๓ ดอกรัก
๔) หมู่ ๔ ดอกบัวตอง
๕) หมู่ ๕ ดอกโสน
- พิธีมอบเกียรติบัตรให้กบั โรงเรียนทีเ่ ป็นแหล่งเรียนรู้การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่
ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ จํานวน ๑๐ โรงเรียน ดังนี้
๑) โรงเรียนน้ําปาดชนูปถัมภ์
๒) โรงเรียนทองแสนขันวิทยา
๓) โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
๔) โรงเรียนฟากท่าวิทยา
๕) โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม
๖) โรงเรียนน้ําริดวิทยา
๗) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
๘) โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์

-๔–
๙) โรงเรียนทุง่ กะโล่วิทยา
๑๐) โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ
- สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดพิษณุโลก ได้มอบเงินสนับสนุนเพื่อสําหรับ ไปแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ที่ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต จ.ปทุมธานี โดยมีโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ดังนี้
๑. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
๒. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
๓. โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
๔. โรงเรียนจ่านกร้อง
๕. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
๖. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
๗. โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
๘. โรงเรียนบางระกําวิทยศึกษา
๙. โรงเรียนวังทองพิทยาคม
๑๐. โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม
๑๑. โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์”
๑๒. โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
๑๓. โรงเรียนนครไทย
๑๔. โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา
๑๕. โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
- การบูชาพระรัตนตรัยและไหว้พระสวดมนต์
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งทีป่ ระชุมทราบ
- เรียนประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัด
อุต รดิ ต ถ์ , ประธานสหวิ ท ยาเขตทุ ก สหวิ ท ยาเขต, นายหมู่ ทุ ก หมู่ , ผู้ อํ า นวยก ารโรงเรี ย นทุ ก โรงเรี ย น,
ผู้อํานวยการกลุ่มทุกกลุม่ ของ สพม.๓๙ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ประสิท ธิภาพประสานการปฏิบัติร าชการและบริห ารการศึกษาระหว่างสํานัก งานเขตพื้นที่ การศึก ษาและ
สถานศึกษา
- ขอขอบคุณผู้เ ข้าร่วมประชุม ทุกท่ าน ที่ได้เ ดินทางมาร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยได้รับ การ
ต้อนรับเป็นอย่างดีจาก ผอ.อรสา ทรงศรี และคณะครูโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โดยมีหมู่ดอกบัวตอง และ
สหวิทยาเขตพระแท่นศิลาอาสน์ เป็นหมู่บริการในครั้งนี้
- ขอขอบคุณสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดพิษณุโลก ที่ได้มอบเงิ นสนับสนุนเพื่อสําหรับไป
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ โดยมีผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นผู้แทนในการรับมองเงินจากสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครู คือ นายประชุม ปิ่นสกุล ผอ.โรงเรียนวังทองพิทยาคม
- ขอขอบคุณ ผู้บ ริ ห ารโรงเรี ยนทุ ก ท่ าน และคณะครู ทุ ก คนที่ ไ ด้ร่ว มกิ จ กรรมงานวั นครู
ประจําปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมาทั้งในจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดอุตรดิตถ์ และตาม
พื้นที่ต่างๆ ในส่วนของอําเภอในนามของ สพม.๓๙

-๕–
- เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา สพม.๓๙ ได้ต้อนรับ รมต.ศธ., และ เลขาธิการ
กพฐ. ในการตรวจติ ดตามการใช้ อิ น เทอร์ เ น็ต ความเร็ วสู ง ในสถานศึ ก ษาที่ โ รงเรีย นพิษ ณุ โ ลกพิ ท ยาคม
ขอขอบคุณผู้บริหาร และคณะครูทุกท่าน ที่ให้การต้อนรับเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- ประมาณเดือน เมษายน ๒๕๖๑ จะมีการประชุม ผอ.สพท. ทั่วประเทศ โดยจะใช้พื้นที่ของ
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เป็นสถานที่จัดประชุม
- เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ได้จัดประชุม วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference)
ในการพบผู้บริหารโรงเรียน และเพื่อนครู ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
- ขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียน ที่ได้มีการสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนเพื่อหาสารเสพติด โดยมี
ฝ่ายปกครอง คอยเฝ้าระวังเกี่ยวกับด้านยาเสพติดรวมถึงในสถานศึกษาตามอําเภอ และให้ผู้บริหารโรงเรียน
คอยสอดส่องดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด
- การบริหารจัดการระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนทุกโรงเรียน โดยทาง ศธ. และ สพฐ. ได้มี
การปรับใช้ระบบอินเทอร์เน็ต โดยมีนโยบายการปรับปรุงระบบเครือข่ายที่ให้บริการ เช่น Uninet เป็นต้น โดย
นโยบายของ รมต. จะให้ใช้ระบบ Uninet ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยขอให้กรอกข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตของ
โรงเรียนในระบบ e-mes ในเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ก่อนเวลา ๑๖.๐๐ น. โดยประมาณต้น
เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ จะเชิญครูผู้รับผิดชอบระบบ ICT มาประชุมเพื่อรับทราบนโยบายอีกครั้งหนึ่ง
- ขอให้ศึกษาระบบอุปกรณ์ของระบบเครือข่ายต่างๆ ระบบอินเทอร์เน็ต โดย กสทช. จะมา
ติดตั้งระบบ wifi ของโรงเรียน คือ โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม, ไทรย้อยพิทยาคม และน้ํารินพิทยาคม ขอให้
เตรียมความพร้ อมเพื่อรับ การประสานงานจาก กสทช. หากมีข้อมูล เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขขอให้แจ้งกลุ่ม
นโยบายและแผน สพม.๓๙ ด้วย
- โครงการไทยนิยม เป็นโครงการของรัฐบาลที่จะให้กระทรวง ทบวง กรม นําไปขับเคลื่อน
โดยเน้นไปที่ก ารมี คุณธรรม ความดี วัฒ นธรรมไทย โดยไม่นําวัฒนธรรมอื่นมาผสม ขอให้ศึก ษาและเรียนรู้
สําหรับเป็นข้อมูล
- เมื่ อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ รมต.ศธ. ลงพื้นที่ โดยโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ได้ จัด
แสดงผลงาน โดย รมต.ศธ. ได้ถามถึง มีการริเริ่มโครงการ ติวฟรี.com เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
โดยสามารถเข้าไปศึกษาได้ และยังสามารถใช้มือถือระบบสมาทร์โฟน สามารถเข้าไปศึกษาได้
- โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ของพิษณุโลก และอุตรดิตถ์ จะมีการตั้งชื่อแตกต่างกันไป หากมี
การไปในพื้นที่ของโรงเรียน หากมีการเข้าไปพื้นที่ใด ขอให้โรงเรียนในพื้นที่เตรียมการรับการประสานงานจาก
จังหวัดในพื้นที่ด้วย
- การลดความเหลื่อมล้ํา นําคุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึง ขอให้ผู้บริหารโรงเรียนไปบริหาร
จัดการในโรงเรียนร่วมกับคณะครู เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
- ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ขอให้ผู้บริหาร เน้นให้ความสําคัญการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ร่วมกับคณะครูในโรงเรียน
- การรวบรวมผลงานของโรงเรียน คณะครู และผู้บริหาร จะมีการรวบรวมในนามเขต ทํา
เป็นรูปเล่ม โดยจะทําแบบสํารวจให้กรอกข้อมูล เช่น โรงเรียนได้รับรางวัลระดับชาติ รางวัลนานาชาติ ต้องให้
ข้อมูล และรวบรวมส่งเขต โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาจะเป็นผู้รวบรวม

-๖–
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
- กลุ่มอํานวยการ สพม.๓๙ สรุปรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ แจ้งลงในเว็บไซต์
ของสํานักงาน www.secondary39.go.th พร้อมกับแจ้งถึงโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ตามหนังสือ สพม.๓๙
ที่ ศธ ๐๔๒๖๙/ว ๗๘๙๖ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ได้แจ้งทุกโรงเรียนไปแล้ว เรื่อง ผลงานดีเด่นของโรงเรียนที่จะนํามาทําเป็น VTR หรือคลิป
วีดีโอ ที่จะนําเสนอในภาพรวมของเขต ส่งไปที่ สพฐ. เพื่อที่จ ะไปคัดเลือกในการออกรายการ “พุธเช้า ข่าว
สพฐ.” ซึ่งทางเขตยังรอโรงเรียนส่งข้อมูลให้เขต
- การขับเคลื่อนการบริหารแบบมีส่วนร่วม ซึ่งใช้ระบบหมู่ และสหวิทยาเขต เป็นฐานในการ
ขับเคลื่อน โดยมีกิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมสร้างบ้านแสนรัก, กิจกรรมที่ ๒ ขอให้ทุกหมู่นําเสนอเขตที่มีคุณภาพควร
เป็นอย่างไร โรงเรียนที่มีคุณภาพควรเป็นอย่างไร และครูคุณภาพควรเป็นอย่างไร
- ทบทวนกิจกรรมของหมู่ต่างๆ ที่ได้ไปเยี่ยมสถานศึกษาในครั้งนี้
๑. ผอ.ประมวลฯ ได้นําเสนอข้อมูลการตรวจเยี่ยม รร.น้ําปาดชนูปถัมภ์ ได้เดินเป็นแถว
เป็นระเบียบ มีกิจกรรมหน้าเสาธง มีสภานักเรียนไปให้ความรู้หน้าเสาธง
๒. ผอ.พยัพฯ ได้นําเสนอข้อมูลการตรวจเยี่ยม รร.ทองแสนขันวิทยา โดยมีการสนทนา
ภาษาอังกฤษหน้าเสาธงในการแลกเปลี่ยนการสนทนา มีการแบ่งการทํางานเป็นกลุ่มสี, ห้องน้ําสะอาดเรียบร้อย
การเข้าแถวโดยไม่ต้องมีการประกาศ
๓. ผอ.ธีระพัฒน์ฯ ได้นําเสนอข้อมูลการตรวจเยี่ยม รร.อุตรดิตถ์ดรุณี โดยโรงเรียนมีความ
สะอาดเรียบร้อย, มีระบบการดูแลช่วยเหลือ นักเรียนที่ดี, มีการใช้ระบบสแกนหน้าเพื่อยืนยันตัวเด็ก, มีการ
ยกระดับสัมฤทธิ์นักเรียน, มีการจําลองโรงพักจําลอง ตํารวจจําลอง
๔. ผอ.ยงค์ยุทธฯ ได้นําเสนอข้อมูลการตรวจเยี่ยม รร.ฟากท่าวิทยา โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับ
โรงเรียนในด้านวิชาการ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
๕. ผอ.สรปรัชญ์ฯ ได้นําเสนอข้อมู ลการตรวจเยี่ยม รร.บ้านโคกวิท ยาคม โดยมี ข้อมู ล
เกี่ยวกับ รร.บ้านโคกวิทยาคม การทําความสะอาดโดยไม่มีครูควบคุม มีการต้อนรับอย่างดี มีการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
๖. ผอ.บุญศักดิ์ฯ ได้กล่าวนํา โดยรองนคเรศฯ นําเสนอข้อมูลการตรวจเยี่ยม รร.น้ําริด
วิทยา โดยมีข้อมูลสําคัญ คือ การประเมินโรงเรียนพระราชทาน, หลักสูตรทวิศึกษา, คุณภาพนักเรียนสูงกว่า
ขนาดโรงเรียน
๗. ผอ.สุริยาฯ ได้นําเสนอข้อมูลการตรวจเยี่ยม รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิ ตถ์
โดยมีข้อมูลที่น่าสนใจ คือ มีความสะอาด, ครูทํางานเป็นทีม
๘. ข้อมูลการตรวจเยี่ยม รร.ตรอนตรีสินธุ์ ได้นําเสนอข้อมูลของโรงเรียนทางด้านกีฬา โดย
ได้รับรางวัลการแข่งกีฬาแข่งเรือ, มีกิจกรรมดีๆ ของโรงเรียนหลายๆ อย่าง
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๙. รร.ทุ่งกะโล่วิทยา เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เรียกว่า จิ๋วแต่แจ๋ว มีอะไรดีๆ มากมาย เช่น
นักเรียนนั่งสมาธิ, เป็นโรงเรียนประชารัฐ ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกรุงเทพ, ใช้หลักการปกครองแบบพ่อ
ปกครองลูก
๑๐. รร.ท่าปลาประชาอุทิศ มีข้อมูลสําคัญๆ ด้านพลังงาน, โรงเรียนปลอดขยะ, เศรษฐกิจ
พอเพียง และอีกหลายๆ ด้าน
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ (โดยการชี้แจง)
นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผอ.สพม.๓๙ ได้ชี้แจงการปฏิบัติราชการ ดังนี้
๔.๑ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
- การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา การดําเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ในสถานศึกษา ขอให้เน้นความสําคัญให้มากขึ้น
๔.๒ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา (นายกาญจนมาโนชญ์ ขุนกอง
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ได้ชี้แจงการปฏิบัติราชการ ดังนี้)
๑. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๑.๑ การสอบ O-NET ชั้น ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (จัดสอบโดยศูนย์สอบ สพม.๓๙)
๑.๑.๑ กําหนดการสอบ O-NET วันที่ ๓ – ๔ กุม ภาพันธ์ ๒๕๖๑ จํานวน ๔
กลุ่มสาระ/วิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
๑.๑.๒ ประกาศผลสอบ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑
๑.๒ การสอบ O-NET ชั้ น ม.๖ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๐ (จั ด สอบโดยศู น ย์ ส อบ
มหาวิทยาลัยนเรศวร)
๑.๒.๑ กําหนดการสอบ O-NET วันที่ ๓ – ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๕ กลุ่ม
สาระ/วิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ
๑.๒.๒ ประกาศผลสอบ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑
๑.๓ การเตรียมความพร้อมสอบ O-NET ชั้น ม.๓ และ ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของ
โรงเรียนในสังกัด สพม.๓๙
๑.๓.๑ สร้างความตระหนักและเห็นความสําคัญในการสอบให้กับนักเรียน และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
๑.๓.๒ เตรีย มเอกสารที่ ใช้ เ ป็น หลัก ฐานในห้อ งสอบ ได้แก่ บัตรประจําตั ว
ประชาชน/บัตรประจําตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย/บัตรที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการมีรูปถ่าย (บัตรไม่หมดอายุ)
๑.๓.๓ เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการทําแบบทดสอบ ได้แก่ ปากกา ดินสอดํา 2B
ยางลบ กบเหลาดินสอ
๑.๓.๔ ฝึกทักษะนักเรียนในการใช้วิธีการระบายกระดาษคําตอบที่ถูกต้อง
๑.๓.๕ ชี้ แ จงทํ า ความเข้ า ใจกั บ นั ก เรี ย นเกี่ ย วกั บ แนวทางการปฏิ บั ติ ต าม
ข้อกําหนดของระเบียบสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การดําเนินการทดสอบ พ.ศ.๒๕๕๗ (อยู่ในคู่มือการจัดสอบ O-NET ชั้น ม.๓ สําหรับ หัวหน้าสนามสอบ
กรรมการกลาง และกรรมการคุมสอบ)

-๘–
๑.๓.๖ โรงเรียนกําหนดผู้รับผิดชอบในการพา/ควบคุม/ดูแลนักเรียนไปสอบยัง
สนามสอบตามระเบี ยบกระทรวงศึก ษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนัก ศึก ษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๘ และวางมาตรการดูแล/การป้องกันภัยอันตราย/การรักษาความปลอดภัยของนักเรียนระหว่างการจัด
สอบ อาจขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตํารวจในท้องที่เข้ามาดูแลสถานการณ์ในสนามสอบอย่างใกล้ชิด (กรณีเคย
เกิดเหตุการณ์มาก่อน/ป้องกันเหตุไว้ล่วงหน้าตามความจําเป็น)
๑.๓.๗ โรงเรียนควรงด/เลื่อนกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องทางด้านวิชาการ ซึ่ง
อาจมีผลกระทบต่อผลการทดสอบ/การเตรียมตัวสอบของนักเรียน
๑.๓.๘ โรงเรียนควรทบทวน/เสริมความรู้แก่นักเรียนที่ยังบกพร่อง หรือมีข้อ
อ่อนด้อยที่สอดคล้องกับกรอบโครงสร้างข้อสอบตามมาตรฐานและตัวชี้วัดใน Test Blueprint ของ สทศ.
๑.๓.๙ อื่น ๆ ที่โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถใน
การสอบอย่างเต็มตามศักยภาพ
๑.๔ ปัญ หาอุป สรรคในการบริห ารจัดการทดสอบ O-NET ชั้น ม.๓ ปีก ารศึก ษา
๒๕๕๙ ของศูนย์สอบ สพม.๓๙ มีดังนี้
๑.๔.๑ กรรมการคุมสอบบางสนามสอบ
๑) แจกแบบทดสอบและกระดาษคําตอบให้นักเรียนที่นั่งสอบไม่เป็นรู ป
ตัว U
๒) แจกแบบทดสอบและกระดาษคําตอบของนักเรียนที่ขาดสอบให้กับ
นักเรียนที่นั่งในลําดับถัดไปโดยไม่แจกตามลําดับที่นั่งที่กําหนดไว้บัญชีรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ (สทศ.๒)
แนวปฏิบัติที่ถูกต้อง คือ
- ให้กรรมการคุมสอบแจกแบบทดสอบและกระดาษคําตอบตามที่นั่ง
สอบในรูปตัว U ตามบัญชีรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ (สทศ.๒) โดยไม่เว้นว่างไว้แม้จะมีนักเรียนที่ขาดสอบก็
ตาม
- หัวหน้าสนามสอบและตัวแทนศูนย์สอบควรเดินตรวจเยี่ยมห้องสอบ
ทุกห้องก่อนที่นักเรียนจะเริ่มทําการสอบแต่ละวิชาเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของ สทศ.
๑.๔.๒ กรรมการคุมสอบบางคนไปถึงสนามสอบล่าช้ากว่าเวลาที่กําหนด ไม่ทัน
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบที่มีหัวหน้าสนามสอบ
- แนวปฏิบัติที่ถูกต้อง คือ กรรมการระดับสนามสอบและตัวแทนศูนย์
สอบควรไปถึงก่อนเวลาทําการสอบวิชาแรกของแต่ละวัน ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง
๑.๔.๓ บางสนามสอบที่มี ความสุ่มเสี่ยงเกิ ดการทะเลาะวิวาทของนักเรียนใน
สนามสอบ
- แนวทางปฏิบัติ คือ โรงเรียนที่เป็นสนามสอบและโรงเรียนร่วมสอบใน
สนามสอบนั้น ควรกําหนดให้มีครูคอยกํากับดูแลนักเรียนของตนเองที่มาสอบแต่ละวันอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะ
ช่วงก่อนเข้าสอบ พักกลางวัน และภายหลังสอบเสร็จ หากคาดว่าจะไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ทันท่วงที
ให้ประสานเจ้าหน้าที่ตํารวจ ในท้อ งที่นั้นมารัก ษาความปลอดภัยและช่วยกํากับดูแลการสอบให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย (อาจขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ตํารวจต่อประธานศูนย์สอบ สพม.๓๙ แล้วแต่
กรณี)

-๙–
๑.๔.๔ การกรอกข้อมูลแบบฟอร์มต่าง ๆ ในการจัดการสอบไม่ถูกต้องครบถ้วน
- แนวทางปฏิบัติ คือ กรรมการระดับสนามสอบศึก ษาทําความเข้าใจ
แนวปฏิบัติตามคู่มือการจัดสอบสําหรับหัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลาง และกรรมการคุมสอบโดยละเอียด
หากมี ข้ อสงสั ยที่ นอกเหนื อ จากระบุไว้ ในคู่มื อฯ ให้ติ ดต่ อประสานงานกั บ ประสานงานการจั ดสอบได้ ที่
ศน.อิท ธิพงษ์ ตั้งสกุลเรือ งไล หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๐-๑๔๗๕๘๔๙ หรือสายตรง สทศ. ที่ร ะบุไว้ในคู่มือฯ
ดังกล่าว
๒. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีประกาศเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่ม สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิท ยาศาสตร์ (ฉบับ ปรับ ปรุง ๒๕๖๐) ตามหลัก สูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ ได้มี
หนังสือแจ้งให้ทุกโรงเรียนรับฟังการประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการนํามาตรฐานและตัวชี้วัดสู่การปฏิบัติ
ตามช่องทางการรับชมของ สพฐ. หรือศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ http://academic.obec.go.th และขอให้ทุกโรงเรียนส่ง
แบบรายงานไปยังกลุ่มนิเทศฯ ภายในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพื่อรายงาน สพฐ. ต่อไป
๔.๓ กลุ่มบริหารงานบุคคล
- การย้ายข้าราชการครู และการขอช่วยราชการ ขอให้ผู้บริหารแจ้งกับคณะครูว่าไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน หากมีขอให้แจ้ง ผอ.เขต
๔.๔ กลุ่มนโยบายและแผน
- การติดตามการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในสถานศึกษา
- ขอให้เขียนโครงการเพื่อของบแลกเป้าจาก สพฐ. ส่งให้เขต เพื่อนําไปหลอมรวมของบ
แลกเป้าจาก สพฐ. โดยระบุโครงการให้ชัดเจน
๔.๕ กลุ่มอานวยการ
-ไม่ม-ี
๔.๖ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
-ไม่ม-ี
๔.๗ หน่วยตรวจสอบภายใน
๑. ด้วยหน่วยตรวจสอบภายใน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ ได้
ดําเนินการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบที่ ๑ โดยดําเนินการ
ตรวจสอบ จํานวน ๑๘ โรงเรียน เรียบร้อยแล้ว จะดําเนินการตรวจตัดยอดโรงเรียนรอบที่ ๒ ตั้ง แต่เดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป จากการออกตรวจรอบที่ ๑ โรงเรียนส่วนใหญ่มีก ารปฏิ บัติง านเป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมายกรมบัญชีกลาง ขอขอบคุณคณะผู้บริหารโรงเรียน และคณะครูที่ให้ความร่วมมือด้านเอกสาร
ข้อมูล และความเป็นกัลยาณมิตรอย่างดียิ่ง

- ๑๐ –
๒. เนื่องด้วยกลุ่มตรวจสอบภายในของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แจ้งว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มอบให้เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายในของเขตดําเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านการจัดทําการเงินและบัญชีของสถานศึกษา เพื่อจัดกลุ่มการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ควบคู่
กับการตรวจสอบภายในรอบที่ ๒ โดยพิจารณาจากค่าคะแนนที่ประเมินผล ดังนี้
ผลการปฏิบัติงานระดับดีมาก
= ๔ ค่าคะแนนที่ได้ ๘๕ – ๑๐๐
ผลการปฏิบัติงานระดับดี
= ๓ ค่าคะแนนที่ได้ ๗๐ – ๘๔
ผลการปฏิบัติงานระดับพอใช้
= ๒ ค่าคะแนนที่ได้ ๖๐ – ๖๙
ผลการปฏิบัติงานระดับปรับปรุง = ๑ ค่าคะแนนที่ได้ ต่ํากว่า ๖๐
การรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อให้เกิด
ความชัดเจนและความถูกต้องและเป็นประโยชน์สํา หรับผู้ปฏิบัติ หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดส่งเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ของสถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ สําหรับ
โรงเรียนที่ปฏิบัติงานตามคู่มือการบัญชีสําหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ.๒๕๑๕ และมีตัวอย่าง แบบฝึกปฏิบัติ โจทย์
แบบฟอร์ ม ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยจั ดทํ าเป็ นรู ป เล่ม ส่ง ให้ โ รงเรี ยน ตามหนัง สือ สํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๙ ที่ ศธ ๐๔๒๖๙/๒๒๐ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว
ระเบียบวาระที่ ๕ เรือ่ งทีเ่ สนอให้ทปี่ ระชุมพิจารณา
- การประชุมครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยเสนอให้โรงเรียนที่จะรับเป็นเจ้าภาพ
ในการจัดประชุม
ผอ.ธนู เมฆี
- เสนอ รร.เนินมะปรางศึกษาวิทยา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
มติที่ประชุม เห็นชอบ
ผอ.เขต
- ให้สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา และหมู่ดอกลีลาวดี ร่วมเป็นเจ้าภาพดําเนินงาน
ผอ.วิโรจน์ รอดสงฆ์
- ขอเสนอสลับกิจกรรม ที่มีกิจกรรมสันทนาการ เชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างผู้บริหาร
จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการแข่งขันฟุตบอล
มติที่ประชุม เห็นชอบ
ผอ.เขต
- การตรวจเยี่ยมโรงเรียนตามกิจกรรมยังคงปฏิบัติเช่นเดิม วัน, เวลา สําหรับการประชุม จะ
ประสาน ผอ.เฉลียวฯ และแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ผอ.ศักดิ์ชัย ทุ่งโพธิแดง
- การศึ ก ษาเพื่ อ การมี ง านทํ า นโยบายและทิ ศทางที่ ชัด เจนของระบบทวิ ศึก ษา รวมถึ ง
งบประมาณที่จะสนับสนุน
ผอ.เขต
- ทาง สพฐ. ยังไม่อ อกเป็นนโยบายที่ชัดเจน ถ้าโรงเรียนอยากดําเนินการต่อเนื่องให้เขียน
โครงการเพื่อของบแลกเป้าเพื่อรวบรวมเสนอ สพฐ.

- ๑๑ ผอ.อุไร ปัญญาสิทธิ์
- การขับเคลื่อ นฯ ควรจะมีป ระเด็นในการออกประเมิน มี ความสําเร็จ มี การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ หรือจะดําเนินการทาง PLC เพื่อนํามาเป็นข้อมูล หรือกําหนดเป็นตัวชี้วัด
ผอ.เขต
- ครั้งนี้เป็นครั้งแรกทีเ่ ราดําเนินการ อาจจะมีการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อเป็นกรอบในการพัฒนา
ต่อไป โดยทีมศึกษานิเทศก์ไปศึกษาข้อมูล เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทําเครื่องมือต่อไป
ผอ.พยัพ อนันนิล
- ปัจจุบันมีนายกสมาคมฯ จังหวัดพิษณุโลก และอุตรดิตถ์ อาจจะมีช่วงใดช่วงหนึ่ง จะเสนอ
ให้นายกสมาคมฯ แต่ละจังหวัด นําเสนอข้อมูลในการขับเคลื่อน
- การขับเคลื่อนงบแลกเป้า ในส่วนเครือข่ายสํานักมัธยมศึกษาฯ ในแต่ละจังหวัด ก็ขับเคลื่อน
งบแลกเป้า แต่สํานักมัธยมศึกษาไม่มีงบประมาณ ในส่วนนี้ในการเขียนงบประมาณจะแบ่งเป็น ๑) ในแต่ละหมู่
๒) ในแต่ล ะสหวิทยาเขต ๓) สมป. แต่ล ะจังหวัด โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก อยากให้มีส่วนร่วมเพื่อให้
โรงเรียนมีความเข้มแข็ง ให้โรงเรียนเข้าไปดูรายละเอียดในการของบแลกเป้า
ผอ.เขต
- ในคราวต่อ ไปจะจัดสรรเวลาให้กั บ นายกสมาคมฯ สํ าหรับ การพูดคุย ในการให้ข้อมู ล
ทางด้านบริหารวิชาการ และด้านเครือข่าย
- สําหรับทางเขต จะมีเครือข่าย สมป., สหวิทยาเขต, หมู่ต่างๆ ในการช่วยขับเคลื่อนในทุก
ด้านๆ และกิจกรรม
- กอล์ฟการกุศล ฝาก ผอ.พยัพฯ เป็นผู้ดําเนินงานในการจัดทีม
ผอ.สุริยา จันทิมา
- การลง Log Book ของข้าราชการครูจะต้องลงสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง และนําเสนอผู้บริหาร
อนุมัติ ใน ๖ หัวข้อ ๖ ประเด็น ในส่วนของ PLC จะอยู่ในส่วนของ Log Book ทาง ก.ค.ศ. เป็นผู้กําหนด
หลักเกณฑ์
- การจัดการอบรม Log Book จะดําเนินการเมื่อไหร่
นายสุรศักดิ์ กรไพร นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
- ขณะนี้ได้ประสานวิทยากรจาก ก.ค.ศ. ซึ่งเดิมจะจัดขึ้นในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ แต่
ทาง ก.ค.ศ. ขอเลื่อนเป็นวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑
- ในส่วนของ รอง ผอ.โรงเรียน ในวันที่ ๑๗ – ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จะดําเนินการประชุม
ที่ รร.ท่าปลาประชาอุทิศ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระที่ ๖ เรือ่ งอื่นๆ
ผอ.อมร อ่อนสี
- ตอนเช้าก่อนเวลา ๐๘.๐๐ น. วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ขอให้ทุกท่านมาพร้อมที่บริเวณ
หน้าเสาธงของ รร.บ้านโคกวิทยาคม ในการมอบเครื่องกันหนาว และดําเนินกิจกรรมตามที่กําหนดไว้
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุม เวลา ๑๗.๐๐ น.

- ๑๒ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เรื่องก่อนวาระการประชุม
- เข้าแถว เคารพธงชาติร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม เจ้าหน้าที่ของเขต และนักเรียนของโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม
- (กิจกรรมหน้าเสาธง) โรงเรียนบ้านโคกวิท ยาคม นําโดย ดร.อรสา ทรงศรี ผู้อํานวยการ
โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนัก เรียน มี โดยทางโรงเรียนได้มีการ
แสดงกายบริหารด้วยท่ารําวงมาตรฐาน ในบทเพลง "สาวอุตรดิตถ์" เป็นการแสดงต้อนรับ
- พิธีมอบเครื่องกันหนาวตาม โครงการมอบน้ําใจ ไออุ่น สู้ภัยหนาว ประจําปี ๒๕๖๐ มอบ
เครื่องกันหนาวให้กับนักเรียนที่ประสบภัยหนาว จาก คณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา จากสํา นักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ โดย นายสุชน วิเชีย รสรรค์ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึก ษา เขต ๓๙ โรงเรียนที่ ได้รับ มอบในครั้งนี้ คือ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม โรงเรีย นบ้านน้ําแพ
โรงเรียนบ้านม่วงชุม และโรงเรียนบ้านนาขุม
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- เรียนผู้บริหารโรงเรียนทุกท่าน, ผอ.กลุ่มทุกกลุม่ ของ สพม.๓๙ ข้าราชการครูและเจ้าหน้าที่
ทุกท่าน ตั้งแต่ตอนเช้าเราได้มีกิจกรรม เช่น การทําบุญใส่บาตรตอนเช้า และกิจกรรมภาคเช้าอย่างต่อเนื่อง
- เนื่องจากเรามีกิจกรรมที่ต้องไปดําเนินการศึกษาดูงานในพื้นที่ อ.บ้านโคก เพื่อเป็นข้อมูล
สรุปในการดําเนินงานครั้งต่อไป
- คู่มือนโยบายการจัดการศึกษาที่โรงเรียนได้รับแจกจ่ายไป ขอให้ผู้บริหารไปศึกษาข้อมูลเพื่อ
นํามาเขียนโครงการงบแลกเป้าของ สพฐ. โดยให้มีความสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว
- ตามที่ได้มีการมอบหมายภารกิจให้ไปดําเนินงาน เช่น สมป.พิษณุโลก, อุตรดิตถ์ สหวิทยา
เขตทุกเขต และหมู่ต่างๆ ขอให้ไปดําเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยเป็นการบริหารจัดการทั้ง ๓
เครือข่าย
- การเขียนแผนงานหรือโครงการให้ยึดยุทธศาสตร์ นโยบายของ สพฐ. ดังนี้
๑. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
๒. ด้านการพัฒนาผูเ้ รียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
๓. ด้านการส่งเสริม พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
๔. ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
๕. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
๖. ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
- แนวคิดการเขียนโครงการ/แผนงาน โดย สมป.ทั้ง ๒ จังหวัด ให้มองภาพรวมทั้งจังหวัดของ
แต่ละจังหวัด, สหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต ให้มองภาพรวมการบริหารงาน การพัฒนาระบบการศึกษา, หมู่
ทุกหมู่เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ เช่น คุณธรรม, ค่ายลูกเสือ เป็นต้น

- ๑๓ –
ผอ.พยัพ อนันนิล
- เป็นโอกาสที่ดี ที่เราร่วมสร้างบ้าน สร้างทีมที่ เข้มแข็ง จากที่ ท่าน ผอ.เขต ได้กล่าวสรุป
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และพันธกิจ ซึ่งสอคล้องกับสํานักมัธยมศึกษาฯ ที่ได้ให้นโยบายไว้ คือ
๑. การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นมาตรฐานสากล
๒. นักเรียนเป็นคนดี มีวินัย คุณธรรม
๓. Education Hup
๔. เขตเศรษฐกิจพิเศษ
๕. การมีงานทําของนักเรียน หรือทวิภาคี
โดยจะนํานโยบายเร่งด่วนของ ศธ. และท่านเลขาธิการ กพฐ. มาขับเคลื่อนและเร่งดําเนินการ
คือ การพัฒนาภาษาอังกฤษ, การพัฒนาโรงเรียนให้มีอินเทอร์เน็ตเพือ่ การศึกษาทุกโรงเรียน ให้ได้ ๑๐๐ % โดย
เพิ่มเติมในส่วนของศูนย์การเรียนรู้ที่จะพัฒนาผู้เรียน เช่น ศูนย์วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
- ในส่วนของการเขียนโครงการเพื่อของบแลกเป้าของ สพฐ. ในด้านแต่ละด้าน คือ ๑) ด้าน
Star Stem ด้านคุณธรรม ๒) ด้านค่ายภาษาอังกฤษ ๓) การสร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ําการศึกษา ๔) ด้าน
โครงการเร่งด่วน เช่น อินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีวัสดุอุปกรณ์ระบบเครือข่ายที่ชํารุดหรือใช้
มาเป็นเวลานาน ก็อาจจะเสนอของบประมาณมาได้
- เรื่องอาชีพ โรงเรียนที่มีเอกลักษณ์เรื่องอาชีพ ก็ให้เสนอโครงการเพื่อการขับเคลื่อน โดยใน
จังหวัดพิษณุโลกมีโรงเรียนหลายโรงเรียน เช่น โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม, ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กก็จะต้อง
เข้าไปดูและและขับเคลื่อน
- นักเรียนลดความเหลื่อมล้ํา (โครงการติวฟรี.com) ให้ฝากทางเขตว่าจะทําอย่างไร เพราะ
ทาง รมต.ศธ. อาจจะมีการสุ่มเข้ามา
ผอ.เขต
- ให้ผู้บริหารตรวจสอบระบบอินเทอร์เน็ตอีกครั้งภายในโรงเรียน หากมีปัญหาข้อขัดข้องให้
รายงานทางเขต รวมถึงการเขียนโครงการให้เขียนลักษณะคุณภาพ และมีนักเรียนเป็นเป้าหมาย
ผอ.ธารา น่วมศิริ
- ในเรื่องของโครงการของโรงเรียนในจังหวัดอุตรดิ ตถ์ เราได้มีการดําเนินงานอยู่แล้ว ก่อน
เข้าห้องประชุมเราได้มีการหารือกัน โดยมีท่าน ผอ.เขต เป็นสักขีพยาน โดยกระผมกับท่าน ผอ.พยัพฯ ได้คุยกัน
แล้วมี ๒ ประเด็น คือ ๑) จะมีความร่วมมือระหว่าง สมป.พิษณุโลก และอุตรดิตถ์ ๒) การเชื่อมความสัมพันธ์
ไมตรีระหว่าง สมป. โดยจะมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยท่าน ผอ.พยัพฯ ได้เป็นผู้ประสานงานกับ ผอ.
สํานักมัธยมศึกษาตอนปลาย มาให้แนวคิด และคําแนะนํา
- จัง หวัดอุ ต รดิตถ์ จะค่อ นข้างเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ส่วนมาก สิ่ง ที่ จ ะต้อ งทํ าก็ ต้องให้
โรงเรียนขนาดเล็กมีส่วนร่วมมากขึ้น โดยจะนําข้อมูลของทางท่าน ผอ.พยัพฯ มาเป็นแนวปฏิบัติในส่วนของทาง
อุตรดิตถ์และเพิ่มเติมข้อมูลในส่วนของจังหวัดอุตรดิตถ์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ผอ.เขต
- ขอขอบคุณผู้บริหารทุกคนที่ได้ให้ความร่วมมือเพื่อเป็นนิมิตรหมายที่ดีในการบริหารงาน
ต่อไป

- ๑๔ –
- ได้มอบหมายให้กลุ่มบริหารงานบุ คคลของ สพม.๓๙ จัดทําโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหาร โดยจะมีการจัดประชุมร่วมกันและศึกษาดูงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง ๒ จังหวัด และ
บุคลากรในเขต ส่วนที่ไหน อย่างไร จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ผอ.เสน่ห์ เทศนา
- ประเด็นของการศึกษา คุณภาพผู้เรียน โดยการจัดการเรียนสอนยังไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร
โดยมีสาเหตุ คือ เทคนิคการสอนจะต้อ งเปลี่ยนแปลงไปตามบริบท สถานการณ์ และจะมีวิธีอย่างไรในการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และวิธีการที่จะสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาครูอย่างไรบ้าง
เพื่อจะนําไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมากขึ้น
ผอ.เขต
- ทางเขตจะศึกษาหาข้อมูลเพื่อจะมีแนวทางในการบริหารจัดการต่อไป
ผอ.ธารา น่วมศิริ
- ปัจจุบันทางสมาคมฯ ของจังหวัดอุตรดิตถ์กําลังสร้างความเข้มแข็งของทางสมาคม โดยการ
ร่วมมือของผู้บริหารโรงเรียนในจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยการสร้างความรัก ความสามัคคี ความเป็นพี่เป็นน้อง ความ
ใกล้ชิด เพื่อเป็นส่วนสนับสนุนในนามสมาคมฯ ในการพัฒนาผู้บริหารด้วยกัน โดยประมาณช่วงเดือนเมษายน
จะมีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ขึ้นใหม่ ก็มีนายกสมาคมฯ ที่จะมาบริหารสมาคมฯ ต่อไป
ผอ.เขต
- การบริหารงานในจังหวัดอุตรดิตถ์ ทางเขตได้จัดรูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้โครงสร้าง
การบริหารงานของเขต มากําหนดใช้ในการบริหารงานฯ โดยมีศูนย์ประสานงานฯ อยู่ที่ รร.อุตรดิตถ์ดรุณี โดยมี
ผอ.ธารา น่วมศิริ เป็น หน.ศูนย์ฯ ผอ.อรสาฯ, ผอ.จลัญฯ เป็น รอง หน.ศูนย์ฯ โดยทางกลุ่มอํานวยการของเขต
ได้จัดทําคําสั่งฯ แจ้งเรียบร้อยแล้ว เพื่อสําหรับใช้ในการติดต่อบริหารงานในส่วนของจังหวัดอุตรดิตถ์
- การดําเนินงานกิจกรรมในครั้งต่อไปโดยการจับสลากแบ่งมอบกิจกรรม
นางมาราศรี มีโชค ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
- หมู่ดอกทานตะวัน ได้ไปศึกษาดูข้อมูล โรงเรียนวังน้ําคู้ศึกษา, เนินสะอาดวิทยาคม
- หมู่ดอกโสน ได้ไปศึกษาดูข้อมูล โรงเรียนหนองพระพิทยา, วังทองพิทยาคม
- หมู่ดอกบัวตอง ได้ไปศึกษาดูข้อมูล โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา, บางกระทุ่มพิทยาคม
- หมู่ดอกลีลาวดี ได้ไปศึกษาดูข้อมูล โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม, วังพิกุลวิทยศึกษา
- หมู่ดอกรัก ได้ไปศึกษาดูข้อมูล โรงเรียนเนินมะปรางฯ, วังโพรงพิทยาคม
ผอ.เขต
- การประเมินการประชุมผ่าน คิวอาร์โค้ด โดยทางเขตจะแจ้งไปยังโรงเรียน
- ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการประชุมในครั้งนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

