


ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางพรพนารัตน์ ชมภูนุช  ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 
2. นางศิริพร วงศ์สุวรรณ   ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 
3. นางศุภรดา ปัญญาทอง   ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 
4. นางสาวจินตหรา คำวงษา  ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 
5. นางสาวแพรวดาว ทองจุลละ  ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 
6. นางสาวภคพร งามประเสริฐสิทธิ์  ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 
7. นางสาวศุภิสาร คงปรางค์  ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 
8. นางสาวอโณทัย โคตรวงษ์จันทร์  ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 
9. นางสาวณัฐวดี ฤทัยแช่มชื่น  ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 
10. นางสาวกฤษณา โสนน้อย  ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 
11. นางสาวอทิตยา เอ่ียมสะอาด  ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 
12. นางสาวสกุลฉัตร กมลเพชร  ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 
13. นายวิเนต วงษ์แหวน   ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 
14. นายพงษ์ชาย จันทร์งาม   ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 
15. นายจิรวัฒน์ ตุ้มหอม   ครูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 
16. นายพัลลพ ชัยสุทธิ์   เจ้าหน้าที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 

 
ผู้ไม่มาประชุม(ติดภารกิจ) 

1. นายสำรวย วัฒนวงศ์     ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 
2. นายวีระวัฒน์  ระนาท     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 
3. นายสมิง  กุลธี     ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 

เรื่องก่อนวาระการประชุม 
       1.มอบเกียรติบัตร สถานศึกษาที่ได้รับการรับรองระดับ ๒ ดาว ของโรงเรียนคุณธรรม สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๖ โรงเรียน ได้แก่ 
  ๑.1 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 
  1.2 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 
  1.3 โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 
  1.4 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 
  1.5 โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 
  1.6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

2. การแนะนำตัวนายธีรสิทธิ สวัสดิ์ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
          3. ประธานแจ้งให้ทราบผลการลงพ้ืนทีต่รวจเยีย่มโรงเรียน ประจำเดือนมกราคมของว่าที่ร้อยตรีเมฆิน  ลิ้มเจริญ 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  
     3.1 การตรวจเยี่ยมและนิเทศ  โรงเรียนหนองม่วงวิทยา  ในวันที่ 6 มกราคม 2565  ได้เข้าเยี่ยม
โรงเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การใช้ Application  การใช้ Software และการจัดการเรียนการสอน Online 
 



    3.2 การตรวจเยี่ยมและนิเทศ ในวันที่ 6 มกราคม 2565 ได้ลงพื้นที่ร่วมคณะต้อนรับศาสตราจารย์
นายแพทย์เกษฒ วัฒนชัย องคณะมนตรีได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนประชานุเคราะห์ 33 เรื่อง การติดตามผลการ
ดำเนินการโรงเรียนกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่าย 

    3.3 การตรวจเยี่ยมและนิเทศ  โรงเรียนโคกตูมวิทยา ในวันที่ 10 มกราคม 2565  ได้ลงพ้ืนที่ตรวจ
เยี่ยมโรงเรียนพร้อมกับ ศน.สุนทรี จันทร์สำราญ และศน.อิทธิฤทธิ์  พงษ์ปิยะรัตน์ เพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจ  
และรับฟังข้อเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการบริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
และนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ Covid - 19 

    3.4 การตรวจเยี่ยมและนิเทศ  โรงเรียนขุนรามวิทยา  ในวันที่ 12 มกราคม 2565  ได้ลงพ้ืนที่ตรวจ
เยี่ยมและนิเทศการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  

    3.5 การจัดงานวันครู ประจำปี 2565  ในวันที่ 16 มกราคม 2565 ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา  
ที่เข้าร่วมงานวันครู ณ  ห้องประชุมพระนารายณ ์ ชั้น 4  อาคารรัตนเทพสตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

4. การการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี  
และงานพัสดุ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระหว่างวันที่ 17-18 
มกราคม 2565 ขอขอบคุณนางนวรัตน์ พิมพาภรณ์ ที่มาเป็นวิทยากร และขอบคุณเจ้าของสถานที่โรงเรียนพิบูล
วิทยาลัย  

5. การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2 อีก 2 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 22-23 
มกราคม 2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการ
สรรหาและเลือกสรร ณ สนามสอบโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย และพนักงานราชการที่ทำงานครบ 3 ปี สามารถสอบ
เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค ของสำนักงานเขตพ้ืนที่ได ้

6. วันที่ 24 มกราคม 2565 ได้ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ Covid-19 

7. วันที่ 26 มกราคม 2565 ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  และดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และดร.เกศทิพย์ ศุภาวนิช 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
และติดตามการจัดการเรียนการสอน และผลความสำเร็จของการพัฒนาโรงเรียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ข้อราชการของ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รอง ผอ.สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี 
 1. นโยบายพาน้องกลับห้องเรียน ติดตามเด็กออกกลางคัน จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
รายงานความก้าวหน้าทุกวันจันทร์ และทุกวันพุธของสัปดาห์  

ที่ประชุม  รับทราบ  และให้ โรงเรียนติดตามเด็กที่อยู่ ในระบบ DMC ว่ามี เด็กอยู่ ในพ้ืนที่หรือไม่อย่างไร  
และให้นำเด็กกลับเข้ามาเรียนในระบบ และให้รายงานความก้าวหน้าให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ภายในวันที่ 9 มกราคม 2565 

2. นโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษา การขับเคลื่อนศูนย์ MOE Safety Center กำหนด kickoff 
ระดับประเทศ 10 ก.พ.65  
               - เน้นเป็นกรณีพิเศษ แนวทางการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศครูกับนักเรียน / เด็กจมน้ำ 
โดยผ่านโปรแกรมความร่วมมือที่ศูนย์ MOE Safety Center ได้ออกแบบไว้  และบทบาทของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา คือการขับเคลื่อนโรงเรียนทุกโรงเรียนให้มีมาตรฐานความปลอดภัยในทุก ๆ ด้าน และดำเนินการนำคู่มือ
และแนวปฏิบัติให้โรงเรียนดำเนินการสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรม 



ที่ประชุม  รับทราบ ให้โรงเรียนดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการ Safety Center ของโรงเรียน และโปรแกรม 
อยู่ระหว่างการทดลอง 

3. การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด ณ เวลานี้ ใช้การเรียนที่เหมาะสมกับนักเรี ยนที่สุด   
ให้ ศน.ถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอน / นวัตกรรมช่วงโควิด ถอดบทเรียนครู โรงเรียน มีการดำเนินการ 
ทีป่ระสบความสำเร็จ  

ที่ประชุม  รับทราบ 

4. แผนการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ โดยแบ่งออกเป็น 2 เขต ได้แก่ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
จัดทำรายละเอียดให้ชัดเจนว่าทำไมต้องเป็นโรงเรียนแม่และโรงเรียนลูก / การแก้ปัญหา ตามฐานข้อมูลบนความ
เป็นจริงที่เขตเสนอ  
     - การรวมโรงเรียนขยายโอกาส จำนวนนักเรียนที่ควรดำรงอยู่ 

ที่ประชุม  รับทราบ และมอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ประสานงานกับโรงเรียนเพ่ือเก็บข้อมูลและดำเนินการติดตาม
ข้อมูลเพ่ือรายงาน 

5. การพัฒนาครู เครื่องมือที่ทำให้เกิดสมรรถนะ ภาษาอังกฤษ ดิจิทัล / ศน.เป็นต้นแบบการจัดการเรียน
การสอนและนิเทศติดตามครูที่ผ่านการอบรม ทำแผนการจัดการเรียน รู้Active Learning  
             - เครื่องมือที่ทำให้เกิดสมรรถนะชั้นสูง มี 2 ตัว กับ 1 เทคนิค คือ 1. ภาษาอังกฤษ  2. ดิจิตอล   
3. การพัฒนาครูให้จัดการเรียนการสอนที่เป็น Active Learning  

ที่ประชุม  รับทราบ 

6. การแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 

ที่ประชุม  รับทราบ 

7. นโยบายเร่งด่วน 
               7.1 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดสรรตาม
โครงการต่าง ๆ  
               7.2 การตรวจสอบความถูกต้องอัตรากำลัง การทำสัญญาจ้างลูกจ้างในโรงเรียน 
               7.3 การสอบครูผู้ช่วย 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 
               7.4 ฉีดวัคซีนของนักเรียน 
               7.5 การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในภาวะวิกฤต วิธีการดูแลเด็กเล็ก เด็กโต 
               7.6 การจ้างครูอัตราจ้าง 

ที่ประชุม  รับทราบ 

8. การกำกับติดตามการประเมินผลการทำงาน  ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป ท่าน เลขาฯ จะติดตาม
งานเป็นรายคลัสเตอร์หรือรายเขต จะส่งข้อมูลก่อนที่ประชุมคอนเฟอเรนซ์  
      - งานจุดเน้น นโยบาย นโยบาย / นโยบาย รมว.ศธ. จะจัดทำรายละเอียดส่งให้สำนักติดตาม  
ส่งให้ สำนักงานเขตพ้ืนทีเ่ตรียมการ   

ที่ประชุม  รับทราบ  การกำกับติดตามจะมีอยู่ 2 รายการ คือ การพาน้องกลับห้องเรียน และโรงเรียนคุณภาพ  
ซึ่งผู้เชี่ยวชาญจะมาติดตาม ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ทางสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
ขอข้อมูลภายในวันที่ 9 ส่งที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 

 



9. การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  
    ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี  ในคราวประชุมครั้งที่ 11/๒๕๖๔  เมื่อวันที่  

๒8  ธันวาคม  ๒๕๖๔  มีมติให้เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 ราย  ดังนี้  
              1. นายประเสริฐ  ดิษกร รองฯ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ไปสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี  

    2. นายจิตวิทย์  มุสิกะสินธุ์ รองฯ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร ไป สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสิงห์บุรี 

ที่ประชุม  รับทราบ  

10. การยา้ยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2565 
10.1 การย้าย  ย้ายต่างเขต จำนวน 52 ราย และย้ายภายในเขต 49 ราย 

     10.2 การย้ายกรณีพิเศษ 2 ราย 
     10.3 การย้ายสับเปลี่ยน 2 ราย (อายุราชการเหลือไม่ถึง 24 เดือน) 
             รวมทั้งหมด 105 ราย 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
2.1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่  2/2565 วันจันทร์ที่   7 กุมภาพันธ์ 2565  

เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 
                สามารถเข้ารับรอง ตรวจสอบรายงานการประชุมได้ที่ ตามหนังสือแจ้งเวียน ที่ ศธ 04333/ว277 
ลงวันที่ 28 มกราคม 2565 เรื่อง รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 1/2565 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 3.1 แบบสำรวจความต้องการในการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ 
       ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ให้เป็น “การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษามัธยมศึกษา 
ให้นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ตามบริบทของสถานศึกษา จึงขอให้สถานศึกษาในสังกัดตอบแบบสำรวจ
ความต้องการในการพัฒนานวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ ผ่าน QR Code ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยผู้ตอบข้อมูล 
ดังนี้ 
      ๑. ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน ๑ ท่าน  
      ๒. ครู ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระละ ๒ คน หากครูผู้สอนมีน้อยกว่า ๑๖ คน ให้ตอบแบบ
สำรวจทุกคนตามจำนวนครูที่มี 
      ทั้งนี้ ให้โรงเรียนสำเนาการตอบแบบสำรวจ ของผู้บริหารและครูทั้งหมด ส่งสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ทางระบบ AMSS เพ่ือนำข้อมูลมาวางแผนการดำเนินการตามความต้องการของเขต
พ้ืนที่การศึกษาต่อไปรายละเอียดตาม หนังสือสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ที่ ศธ ๐๔๓๓๓/ว๑๓๐ 
ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕  

ทีป่ระชุม  รับทราบ 

 

 



 3.2 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
                 ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) มีระเบียบของคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา ซึ่งกำหนดให้สถานศึกษาที่จะเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนต้องเป็นสถานศึกษาที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานที่กำหนดไว้ โดยให้ใช้ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถดำเนินการกู้ยืมในปีการศึกษา ๒๕๖๕   
ในการนี้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี จึงขอให้สถานศึกษาแจ้งผู้รับผิดชอบงานกองทุนเงิน      
ใหกู้้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ประสานผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพ่ือกรอกข้อมูลผล 
การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผ่าน QR Code ภายในวันที่  ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
รายละเอียดตาม หนังสือสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  ที่ ศธ ๐๔๓๓๓/ว๒๘๑ ลงวันที่ ๓๑ 
มกราคม ๒๕๖๕  

ที่ประชุม  รับทราบ 

          ๓.3 การรายงานรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ผ่านระบบ E-COVID19 Report 
                การบันทึกข้อมูลการรายงานรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เมนูที่ ๓ ขอให้ผู้รับผิดชอบเข้าไป
รายงานในรอบการรายงานทุกวันจันทร์ หากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอนระหว่างสัปดาห์ กรณีพบผู้ติดเชื้อ 
แล้วมีการปิดเรียน On-Site ให้เข้าไปดำเนินการแก้ไขในเมนูที่ ๔ การปรับรูปแบบการเรียนการสอน โดยในเมนู    
ที่ ๓ รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ขอให้ดำเนินการรายงานข้อมูลดังนี้ 
กรณีที่ ๑ โรงเรียนเปิดเรียน On-Site โดยมีนักเรียนมาเรียนทุกคนที่โรงเรียน ให้เลือก  ๑ จัดการเรียนการสอน
รูปแบบ On-Site และเลือก  รูปแบบที่ ๑ การจัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียนปกติ (เลือกได้รูปแบบเดียว) 
กรณีที่ ๒ โรงเรียนไม่มีนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (ไม่ได้เปิด On-Site) ให้เลือก  ๒ จัดการเรียน  การสอน
ทางไกล (Distance Learning) แล้วเลือกรูปแบบที่โรงเรียนจัดให้ผู้เรียน สามารถเลือกได้หลายรูปแบบตามที่จัด 
กรณีที่ ๓ โรงเรียนเปิดเรียน On-Site และขณะเดียวกันมีเรียนแบบการสอนทางไกลด้วย เช่น แบ่งกลุ่มนักเรียนใน
ห้องเรียนเป็น ๒ กลุ่ม สลับมาเรียน ๕ วัน หยุด ๙ วัน ส่วนกลุ่มที่เรียนทางไกลด้วยวิธี Online และ On-Hand  
ให้เลือก  ๓ จัดการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสาน On-Site และ Distance Learning   แล้วเลือกรูปแบบ  
ทั้ง ๒ เมนู คือ  จัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-Site เลือก  รูปแบบที่ ๗ อ่ืน ๆ  จัดการเรียนการสอนรูปแบบ
ทางไกล เลือก  รูปแบบที่ ๓ Online และ  รูปแบบที่ ๔   On-Hand 



 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
       3.4 การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการสอบในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยมีจำนวนจำนวนโรงเรียนที่เข้าสอบจำนวน ๑๙ โรงเรียน ดังนี้ 
 ๑. โรงเรียนขุนรามวิทยา  นักเรียนเข้าสอบ ๑๐ คน 

๒. โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย  นักเรียนเข้าสอบ ๑๖ คน 
๓. โรงเรียนโคกเจริญวิทยา  นักเรียนเข้าสอบ ๔๖ คน 
๔. โรงเรียนโคกตูมวิทยา   นักเรียนเข้าสอบ ๕๗ คน 
๕. โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา  นักเรียนเข้าสอบ ๑๔๙ คน 
 

กรณีที่ ๑ โรงเรียนเปิดเรียน On-Site 

กรณีที่ ๒ โรงเรียนไม่มีนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (ไม่ได้เปิด On-
Site) 

กรณีที่ ๓ โรงเรียนเปิดเรียน On-Site และขณะเดียวกันมี
เรียน 
แบบการสอนทางไกล 



๖.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี นักเรียนเข้าสอบ ๓๒ คน 
๗. โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม นักเรียนเข้าสอบ ๑๐ คน 
๘. โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา นักเรียนเขา้สอบ ๑๕๗ คน 
๙. โรงเรียนดงตาลวิทยา  นักเรียนเข้าสอบ ๒๘ คน 
๑๐. โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคม นักเรียนเข้าสอบ ๖๔ คน 
๑๑. โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา นักเรียนเข้าสอบ ๑๑ คน 
๑๒. โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา นักเรียนเข้าสอบ ๑๐๑ คน 
๑๓. โรงเรียนปิยะบุตร์  นักเรียนเขา้สอบ ๒๗ คน 
๑๔. โรงเรียนพระนารายณ์ นักเรียนเข้าสอบ ๒๕๓ คน 
๑๕. โรงเรียนพัฒนานิคม  นักเรียนเข้าสอบ ๗๘ คน 
๑๖. โรงเรียนยากรากวิทยา นักเรียนเข้าสอบ ๓๕ คน 
๑๗. โรงเรียนลำสนธิวิทยา  นักเรียนเข้าสอบ ๕๔ คน 
๑๘. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี นักเรียนเขา้สอบ ๙๕ คน 
๑๙. โรงเรียนหนองม่วงวิทยา นักเรียนเข้าสอบ ๗ คน 

      สนามสอบในการบริหารจัดการ มี ๑๒ สนามสอบ ดังนี้ 
๑. สนามสอบโรงเรียนโคกเจริญวิทยา (โรงเรียนยางรากวิทยาเข้าร่วมสอบ) 
๒. สนามสอบโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา (โรงเรียนหนองม่วงวิทยาเข้าร่วมสอบ) 
๓. สนามสอบโรงเรยีนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี  
๔. สนามสอบโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี 
๕. สนามสอบโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม (โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาเข้าร่วมสอบ) 
๖. สนามสอบโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 
๗. สนามสอบโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา (โรงเรียนปิยะบุตร์เขา้ร่วมสอบ) 
๘. สนามสอบโรงเรียนพัฒนานิคม (โรงเรียนขุนรามวิทยาเข้าร่วมสอบ) 
๙. สนามสอบโรงเรียนโคกตูมวิทยา 
๑๐.สนามสอบโรงเรียนดงตาลวิทยา (โรงเรียนบ้านข่อยวิทยาเข้าร่วมสอบ) 
๑๑. สนามสอบโรงเรียนพระนารายณ์ (โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยเข้าร่วมสอบ) 
๑๒.โรงเรียนลำสนธวิิทยา  

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
 3.5 เร่งรัดการดำเนนิการจัดจ้าง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) รายการงบปีเดียว  
ของกลุ่มงานการเงิน 
                การเร่งรัดการดำเนินการจัดจ้าง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) รายการงบปีเดียว 
ทั้งโรงเรียนปกติและโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ทั้งหมด 20 โรงเรียน ได้แก่ 
 1. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ 
 2. โรงเรียนขุนรามวิทยา 

3. โรงเรียนโคกตูมวิทยา 
4. โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 
5. โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 
6. โรงเรียนยางรากวิทยา 
7. โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 



8. โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 
9. โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม 
10. โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 
11. โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 
12. โรงเรียนบ้านชวีิทยา 
13. โรงเรียนปิยะบุตร์ 
14. โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 
15. โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 
16. โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 
17. โรงเรียนดงตาลวิทยา 
18. โรงเรียนลำสนธิวิทยา 
19. โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 
20. โรงเรียนหนองม่วงวิทยา 

                ขอให้โรงเรียนดำเนินให้ถึงขั้นจัดทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว ยังมีอีกหลายโรงเรียนที่เพ่ิงจะได้ผู้รับจ้าง
แล้วยังไม่ได้ทำสัญญา จึงขอให้โรงเรียนดำเนินการโดยเร่งดว่นเนื่องจากเลยไตรมาสแรกมาแล้ว  
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หน่วยตรวจสอบภายใน        
          3.6 แจ้งดำเนินการเข้าการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
                หน่วยตรวจสอบภายในจะเข้าดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน พ.ศ.2565 ซึ่งจะเข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ
ภายในเดือนนี้ ขอให้โรงเรียน จัดเตรียมเอกสารเพื่อรับการตรวจสอบ 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

           3.7 เรื่อง ระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาลพบุรีได้มีการแจ้งหนังสือให้ โรงเรียนในสังกัดจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยระดับสถานศึกษา 
โดยต้องผ่านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบของโรงเรียน โดยจะมีการ
Kickoff ระดับประเทศ ๑๐ กุมภาพันธ์ .๒๕๖๕- โดยท่านเลขาธิการ กพฐ.เน้นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับแนวทาง 
การป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ ครูกับนักเรียน หรือครูกับครูด้วยกันเอง และกรณีเด็กจมน้ำ  
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 3.8 เรื่องนโยบายพาน้องกลับห้องเรียน ติดตามเด็กออกกลางคัน จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                 โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี นักเรียนของเขตพ้ืนที่การศึกษาที่จะต้อง
ดำเนินการติดตามจำนวนทั้งสิ้น ๔๖ ราย โดยโรงเรียนจะต้องดำเนินการออกติดตามและรายงานผลการติดตาม 
ผ่านเว็บไซต์ https://dropout.edudev.in.th/  หรือแอปพลิเคชั่น “พาน้องกลับห้องเรียน” โดยจะต้องรายงาน
ความก้าวหน้ามายังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  ทุกวันศุกร์ เพ่ือรายงานสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทุกวันจันทร์ และรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต่อไป โดยช่วง
ระยะเวลาการติดตามคือ เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๖๕ 
 
 



                 จำนวนโรงเรียนโครงการ ศธ.ร่วมใจพาน้องกลับมาเรียน ได้แก่ 
 1.โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จำนวน 6 ราย 

2. โรงเรียนโคกตูมวิทยา  จำนวน 10 ราย 
3. โรงเรียนพระนารายณ์  จำนวน 2 ราย 
4. โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา จำนวน 3 ราย 
5. โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา จำนวน 7 ราย 
6. โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม จำนวน  1 ราย 
7. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน  2 ราย 
8. โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร จำนวน  1 ราย 
9. โรงเรียนปิยะบุตร์  จำนวน  5 ราย 
10. โรงเรียนบ้านชวีิทยา  จำนวน  2 ราย 
11. โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร จำนวน  5 ราย 
12. โรงเรียนโคกเจริญวิทยา จำนวน  2 ราย 

 
คู่มือการใช้งาน ระบบพาน้องกลับบ้าน และ Time line การขับเคลื่อนงาน 
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 3.9 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนและแตง่ตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์ประสานงาน 
การรับนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๕  
                เพ่ือให้การดำเนินการการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยมีความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรมและเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึง และพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ และเป็นการอำนวยความสะดวก ช่วยเหลือ ประสานงาน
ให้ข้อเสนอแนะแก่นักเรียน และผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไป รวมทั้งจัดหาที่เรียนให้แก่นักเรียน ที่พลาดโอกาส       
(กรณีเด็กไม่มีที่เรียน) โดยมีจำนวนทั้งสิ้นจำนวน ๒ แห่ง ดังนี้ 
      ๑. ศูนย์ที่ ๑ ที่ตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน จัดตั้ง ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ลพบุรี (บริเวณโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย) ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
                ๒. ศูนย์ที่ ๒ ที่ตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน จัดตั้ง ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา  
ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
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 3.10 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
                   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กำหนดการขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ปี 2๕๖๕ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กและเยาวชนแต่ละช่วงวัยอย่างเหมาะสม ผ่านกระบวนการ
จดัการเรียนการสอน โดยเน้นการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตรที่เหมาะสม 
ในแตล่ะช่วงวัย ในการนี้สำนักงานการศึกษามธัยมศึกษาลพบุรี ขอความร่วมมือให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้ 
  ๑. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
และการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน ๔ เดือน (เดือนมีนาคม – มิถุนายน ๒๕๖๕) 
  ๒. ดำเนินการสำรวจนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และสรุปรายงานข้อมูล โดยใช้กรอบ
เดียวกันกับการรายงานข้อมูลในระบบ CATAS 
  ๓. ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ ๑ ตำรวจ ๑ โรงเรียน 
  ๔. ขอความร่วมมือนำนักเรียนที่เป็นผู้เสพเข้าบำบัดรักษาร่วมกับฝ่ายสาธารณสุข และหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 
  ๕.  ดำเนินกิจกรรมโครงการบ้านหลังเรียนเพ่ือส่งเสริมการใช้เวลาว่างในทางสร้างสรรค์  
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ  
  ๖. สนับสนุนการดำเนินงานจิตสังคมบำบัดในโรงเรียน 
  ๗. ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 
  ๘. การส่งเสริมศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE และขับเคลื่อนกิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน 
  ๙. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ร่วมกับภาคีเครือข่ายให้ผู้ปกครอง และประชาชนในพื้นท่ีทราบ 
  ๑๐. ดำเนินงานขับเคลื่อนและสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดด้วยกระบวนการพัฒนาทักษะสมอง 
(Executive Function : EF) ให้แก่เด็กตั้งแต่ปฐมวัยในสถานศึกษา 
  ๑๑. การดำเนินการตาม ข้อ ๑ – ๑๐ สถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201 9 (COVID-19) เพ่ือให้นักเรียน 
เกิดความปลอดภัยในการเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม และการจัดกิจกรรม 
ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ในการจัดกิจกรรมอย่างเคร่งครัด  
ทั้งนี้ขอให้สถานศึกษารายงานข้อมูลดังกล่าวให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ภายในวันที่ ๒๗ 
มิถุนายน ๒๕๖๕ 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  - ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ 
 5.1 การจัดกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 1 
                การจัดกจิกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน
ของสถานศึกษา จำนวน 5,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมลูกเสือจิตอาสา
พระราชทาน ได้แก่ 
                 1. โรงเรียนดงตาลวิทยา 
                 2. โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 
 
 



                 3. โรงเรียนโคกตูมวิทยา 
                 4. โรงเรียนพระนารายณ์ 
                 5. โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 
                 6. โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 
                 7. โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 
                 8. โรงเรียนลำสนธิวิทยา 
                 9. โรงเรียนยางรากวิทยา 
                 10. โรงเรียนขุนรามวิทยา 
                 11. โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 
                 12. โรงเรียนพัฒนานิคม 
                ดำเนินการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ในสถานศึกษาให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 
2565 และเมื่อดำเนินการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้วขอให้รายงานผลการฝึกอบรม ตามคู่มือดำเนินโครงการลูกเสือ
จติอาสาพระราชทาน 
       สำหรับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานใน
สถานศึกษา ให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการเบิกจ่าย และส่งหลักฐานการเบิกเงินที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาลพบุรี 
       เมื่อดำเนินการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ในสถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการขอ
ตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน แบบ ลส.จอส.3 ไปยังสำนักงานลูกเสือจังหวัดลพบุรี 
       ขอประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมลูกเสือ A.T.C. ในระหว่างวันที่ 1-7 พฤษภาคม 2565 ที่ค่ายลูกเสือ
พระนารายณ์ ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท  
                การกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน  จะไม่ได้เข้ารูปของศูนย์พัฒนาวิชการ แต่ในทางของ
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรีต ้องแจ้งโรงเร ียนที ่จะดำเน ินการจัดว ่าจะเลือกรวม 
กับโรงเรียนอะไรอาจจะไม่รวมกันทั้งหมด 12 โรงเรียน หรือจะรวมโรงเรียนใกล้เคียงกัน  แต่จะจำกัดจำนวนเด็ก 1 หน่วย 
ประมาณ 40 คน  และเราจะตั้งคณะทำงานในเรื่องของกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ก็จะไม่ซ้ำซ้อนกับ
ศูนย์พัฒนาวิชาการ  
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          5.2 การขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมสหวิทยาเขต  
                 ในการขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมสหวิทยาเขต  จะดำเนินการเชิญประชุมประธานสหวิทยาเขต
และเลขานุการสหวิทยาเขต ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ในการขับเคลื่อนการ
ดำเนินกิจกรรมสหวิทยาเขตโดยทางเขตพ้ืนที่จะให้เงินสหวิทยาเขตละ 20,000 บาท  โดยจะให้งบประมาณ
สนับสนุนการดำเนินงานของแต่ละสหวิทยาเขตเป็น 2 ส่วน ดังนี้  
                 5.2.1 ใช้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการแต่ละสหวิทยาเขต โดยจัดงบประชุมผู้บริหารโรงเรียน  
                 5.2.2 ใช้งบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อนดำเนินการในเชิงวิชาการในการบริหารในเชิงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแต่ละสหวิทยาเขต 
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 5.3 แต่งตั้งคณะกรรมการสหวิทยาเขตใหม่  
                ในการแต่งตั้งคณะกรรมการสหวิทยาเขตครั้งที่แล้วคณะกรรมการไม่ครบจำนวน 1 คน จึงจะต้อง 
ทำประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสหวิทยาเขตเพ่ิมเติมให้ครบ  
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