
รายงานการประชุมผู้อ านวยการสถานศึกษาในสหวิทยาเขตละโว้ธานี 
วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 

ณ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 
------------------------------- 

ผู้เข้าประชุม 
1 ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รอง ผอ.สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี 
2 นางฐิติพัชร์ ดิษรัก ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 
3 นางพรรณพร  โพธิจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกตูมวิทยา 
4 จ.ส.อ.จตุรงค์  กุลแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนดงตาลวิทยา 
5 นายนรงค์ โสภา ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 
6 นายเนลวัฒก์ กิ่งสุวรรณพงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 
7 นางอุบล  จินดาย้อย ครูช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 
8 นางจันทรัตน์ คงเพ็ชร์ รองผอ.โรงเรียนโคกตูมวิทยา 
9 นางวรรณา เวียงแก้ว รองผอ.โรงเรียนพระนารายณ์ 
10 นางสาวกรรณิการ์ ใจหาญ รองผอ.โรงเรียนดงตาลวิทยา 
11 นายภาสกร แสนทวี รองผอ.โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 
12 นายจิตวิทย์ มุสิกะสินธุ์ รองผอ.โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 
13 นางสาวปริฉัตร แสนกาวิน หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ  

โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 
14 นายไพบูลย์ วิริยะอุดมเสถียร หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ  

โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 
15 นางสาวสุนทรี  จันทร์ส าราญ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
16 นายอิทธิฤทธิ์  พงษ์ปิยะรัตน์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
17 นางฐิตินันท์ สุวรรณ์หงษ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
18 นางสาวอุไรภรณ์ พุฒหอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
19 นางปาณิสรา ตุลพันธุ์ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
20 นางสาวชนาพร เคลือบคล้าย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
21 นายศรุต หรั่งแร่ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ า สพท. 

ผู้ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจ) 
1 นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ 

การจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดลพบุรี 
2 นางกาญจนา บุญคง ประธานสหวิทยาเขตละโว้ธานี 

เริ่มประชุมเวลา  13.๓0 น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 

1.1 ข้อราชการของ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รอง ผอ.สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี 
1.1.1 เรื่องมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ของสถานศึกษา  

ให้สถานศึกษาปฏิบัติตามมาตรการการป้องกัน  
1.1.2 ขอขอบคุณสถานศึกษาที่รายงายงานข้อมูลการฉีดวัคซีน ซึ่งสถานศึกษาในสังกัด สพม.ลพบุรี 

มีการฉีดวัคซีน เกินกว่าร้อยละ 85% 



1.1.3 ให้สถานศึกษาในสังกัดฯ ศึกษาและปฏิบัติตามคู่มือ แนวทางแนวทางการเตรียมการเปิด 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  

1.1.4 การรายงานข้อมูล COVID-19 ผ่านระบบต่างๆ ของให้สถานศึกษารายงานข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันในทุกวันศุกร ์

1.1.5 วันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2564 ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สพม.ลพบุรี  
รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี เดินทางไปราชการร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี 2564 ณ วัดเซกาเจติยาราม ต าบลเซกา อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ  
ขอมอบหมายให้ นายส ารวย วัฒนวงศ์ ผอ.โรงเรียนโคกส าโรงวิทยา ปฏิบัติราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี  ในวันที่ 
10, 12 พฤศจิกายน 2564 และนายนรงค ์โสภา ผอ.โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
มติที่ประชุม.........................................................- ไม่มี -.......................................................................................... 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

   3.1 การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับนโยบายจากนางสาวตรีนุช เทียนทอง 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ด าเนินการเปิดภาคเรียนที่ 2 ในรูปแบบ On Site ให้ได้มากที่สุด ดังนั้น 
จ าเป็นที่จะต้องท าอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุด จึงได้ก าหนดองค์ประกอบ 6 ประการ คือ 1.สถานศึกษาจะต้อง
ประเมินตนเองผ่านระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC+) ผ่านระดับสีเขียวทั้ง 4 ตัวชี้วัด ก็ถือว่าผ่านข้อที่ 1  
2.ครู และบุคลากรทางการศึกษาต้องได้รับวัคซีน 3.นักเรียน อายุ 12-17 ปี และผู้ปกครองต้องได้รับการฉีด
วัคซีนให้ได้มากที่สุด 4.สถานศึกษาน าผลการประเมินตนเองเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความ
เห็นชอบ และเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้เปิดเรียน 5.สถานศึกษาจะต้อง
ด าเนินการตามมาตรการของกรมอนามัย คือ 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเข้มงวด  
อย่างเคร่งครัด และสถานศึกษาต้องรายงานผลการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนต่อผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับ สูงสุดคือต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด และปฏิบัติตามแนวทางแนวทาง
การเตรียมการเปิด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มสีแดง กลุ่มสีเหลือง กลุ่มสีเขียว  
ให้ชัดเจน 

มติที่ประชุม รับทราบ เสนอให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาจัดท าคู่มือ ภาพอินโฟกราฟิก (Infographic) สรุปการ
เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ก าหนดหลักเกณฑ์ให้ชัดเจน และท าหนังสือแจ้ง
ให้กับโรงเรียนในสังกัดฯ ทราบ พร้อมทั้งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาท าหนังสือหารือกับให้ศึกษาธิการ 
จังหวัดลพบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยให้ความอนุเคราะห์ชุดตรวจ ATK เพราะโรงเรียนมีงบประมาณ
เพียงพอต่อการซื้อชุดตรวจ ATK ในการตรวจได้หลายๆ ครั้ง 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

          3.2 การรายงานผลออนไลน์ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19 
ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขอให้สถานศึกษารายงานสถานการณ์ปัจจุบัน

การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  



ผ่านระบบรายงานผลออนไลน์ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19 http://202.29.173.26/open2564  
ให้ปรับปรุงข้อมูลสถานการณ์การเปิดเรียนให้เป็นปัจจุบัน หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ให้เป็น
ปัจจุบัน ทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ ตามหนังสือ สพม.ลพบุรี ที่ ศธ ๐๔๓๓๓/ว๑๑๖๘ ลงวันที่ ๑๔  ตุลาคม  
๒๕๖๔ ข้อมูลการรายงานของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ณ วันที่ ๒๙ 
ตุลาคม ๒๕๖๔ (เอกสารแนบ 1) 

มติที่ประชุม  รับทราบ ให้สถานศึกษารายงานข้อมูลในระบบให้ตรงกัน 

3.3 การเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๔๙ วรรคสอง  

ก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปีนับตั้งแต่  
การประเมินครั้งสุดท้าย  แตเ่นื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
ส่งผลให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกใหม่ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 
โดยใช้วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน นั้น 

ในการนี้  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรีจึงส่งรายชื่อสถานศึกษาในสังกัด   
ที่ครบรอบการประเมิน เพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใต้
สถานการณ์ COVID-19 ระยะที่ 1 ประเมินผลจากการวิเคราะห์ SAR ของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๓  
จ านวน ๑๑ โรงเรียน ดังนี้ 

โรงเรียน ปีท่ีประเมินคุณภาพ
ภายนอก รอบล่าสุด 

๑. ปิยะบุตร ์ 2554 

2. โคกเจริญวิทยา 2555 

3. โคกตูมวิทยา 2555 

4. หนองม่วงวิทยา 2555 

5. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี ในพระราชูปถัมภ์ฯ 2556 

๖. บ้านชีวิทยา 2556 

๗. ล าสนธิวิทยา 2556 

๘. สระโบสถ์วิทยาคาร 2556 
๙. ยางรากวิทยา 2556 
๑๐. ขุนรามวิทยา 2559 
๑๑. บ้านเบิกวิทยาคม 2559 

  หมายเหตุ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ทางส านักบริหารความเป็นเลิศด้าน
วิทยาศาสตร์ศึกษา สพฐ. ส่งรายชื่อเพ่ือรับการประเมินแล้ว อยู่ระหว่างรอการจัดทีมผู้ประเมินจาก สมศ. 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Intergrity 
and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะมีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Intergrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ถูกก าหนดเป็นตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 



ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดที่ 7 การก ากับดูแลการทุจริต ในส่วนของการประเมินการก ากับดูแลการ
ทุจริตของผู้บริหารองค์การ นั้น 

ทั้งนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ได้ด าเนินการประชุมชี้แจงแก่ผู้รับผิดชอบระดับ
สถานศึกษา เมื่อวันที่ ๑๙  ตุลาคม ๒๕๖๔ เพ่ือการเตรียมความพร้อมรับการประเมินต่อไป  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.5 การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education)   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ได้ด าเนินการประชุมชี้แจงแก่ผู้รับผิดชอบระดับ

สถานศึกษา เพ่ือการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) ในภาคเรียนที่ ๒ ปี
การศึกษา ๒๕๖๔  โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการตามสหวิทยาเขต ดังนี้ 

วันที่ ๑๔-๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ สหวิทยาเขตละโว้ธานี ณ โรงเรียนพระนารายณ์ 
วันที่ ๒๐-๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สหวิทยาเขตป่าสักชลสิทธิ์ ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 
วันที่ ๒๕-๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ สหวิทยาเขตวงพระจันทร์ ณ โรงเรียนโคกส าโรงวิทยา 

การด าเนินขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) อยู่ระหว่างให้
สถานศึกษาตรวจสอบการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน ตามหนังสือ สพฐ.  
ที่ ศธ 04008/ว918 ลงวันที่ 5 เมษายน 2564 และจัดส่งรายละเอียดการด าเนินงานของสถานศึกษา ภายใน
เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

กลุ่มนโยบายและแผน 
3.6 การรายงานข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (รอบ 2) ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ย. 2564  

ผ่านระบบ DMC  
ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัด ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลของโรงเรียนให้ถูกต้อง และให้เป็นปัจจุบัน 

พร้อมทั้งยืนยันข้อมูล ภายในวันที่ 9 พ.ย. 2564  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.7 การส ารวจวิเคราะห์ SWOT สภาพแวดล้อมและศักยภาพ ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาลพบุร ี

กลุ่มนโยบายและแผน ไดท้ าหนังสือแจ้งขอความร่วมมือให้ผู้บริหารสถานศึกษา ให้กรอกข้อมูลผ่าน 
Google From วิเคราะห์จุดเข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค สภาพแวดล้อมและศักยภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ภายในวันที่ 5 พ.ย. 2564  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.8 แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2565 

กลุ่มนโยบายและแผน ได้ท าหนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณปี พศ. 2565 ครูรายเดือนแก้ไข
ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ธุรการโรงเรียน ค่าจ้าง 15,000 บาท ธุรการโรงเรียน ค่าจ้าง 9,000 
บาท ครูดูแลนักเรียนประจ าพักนอน พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 

 

 



กลุ่มบริหารงานบุคคล 

3.9 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา  

กลุ่มบริหารงานบุคคล จะด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้คะแนน ซึ่งมีผู้ยื่นค าร้อง 
จ านวน 3 ราย  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ 
5.1 การด าเนินงานในสหวิทยาเขต การขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้  

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักการเขียนการ 
ท าข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement :PA) ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ณ โรงเรียนพัฒนานิคม ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
บุคลากรสู่วิทยฐานะและความก้าวหน้าในวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 ณ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 

มติที่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชุม  เวลา 16.30 น. 
 

 
                                                          นางสาวชนาพร เคลือบคล้าย 

                                                          นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
                                                      ผู้บันทึกการประชุม 

 
     
 ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ 
   รอง ผอ.สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน  
               ผอ.สพม.ลพบุรี 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


