
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 3/2565 
วันพฤหัสบดีที่  7  เมษายน  2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  

ณ ห้องประชุม โรงเรียนหนองม่วงวิทยา  
------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1. ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน  ลิ้มเจริญ       รอง ผอ.สพม.ลพบุรี  

                    รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี 
2. นายธีรสิทธิ สวัดสิ์       รอง ผอ.สพม.ลพบุรี 
3. นางกาญจนา  บุญคง       ผู้อ านวยการโรงเรียนพระนารายณ์ 
4. นายส ารวย  วัฒนวงศ ์       ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกส าโรงวิทยา 
5. นางฐิติพัชร์ ดิษรัก         ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 
6. นายประทวน ก าจัดภัย        ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกเจริญวิทยา 
7. นายสิปปนนท์ คงอ่ิม         ผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ 
8. นางพรทิพย์  ทานะมัย        ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกสลุงวิทยา 
9.  นายนรงค์  โสภา         ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 
10.  นายธีรพงษ์  ภูธร         ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 
11.  นายสังวรณ์  รักญาติ         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านชีวิทยา 
12.  นายเนลวัฒก์  กิ่งสุวรรณพงษ์        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 
13.  นายวีระวัฒน์  ระนาท       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 
14.  นางณัฏฐินี  หอมจันทร์       ผู้อ านวยการโรงเรียนพัฒนานิคม 
15.  นายพิศิษฐ์ มิ่งศักดิ์ศรี        ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา 
16.  นายสมเกียรติ ชมภูนุช        ผู้อ านวยการโรงเรียนขุนรามวิทยา 
17. นางสาวสุนทรี   จันทร์ส าราญ      ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
18.  นางฐิตินันท์  สุวรรณ์หงส์      นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
19.  นางสาวอุไรภรณ์ พุฒหอม      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
20.  นางปาณิสรา  ตุลพันธุ์       นักวิชาการการเงินและบัญชีช านาญการ 
21.  นางสาวชนาพร  เคลือบคล้าย      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
22.  นางสาวยุวณัฐ อ าลา       นิติกรช านาญการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

        1.  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี        ผู้อ านวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย(แจ้งขอไปราชการ) 
 2.  นายวรเทพ หอมจันทร์        ผู้อ านวยการโรงเรยีนชัยบาดาลวิทยา(ให้รองฯประชุมแทน) 
 3.  นางพรรณพร  โพธิจันทร์        ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกตูมวิทยา(ให้รองฯประชุมแทน) 
 4.  นายสมิง กุลธี          ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ (ให้รองฯประชุมแทน)  
 5.  นางอารีย์ คนซื่อ         ผู้อ านวยการโรงเรยีนสระโบสถ์วิทยาคาร(ให้รองฯประชุมแทน) 
 6.  จ.ส.อ.จตุรงค์  กุลแก้ว       ผู้อ านวยการโรงเรียนดงตาลวิทยา(ให้รองฯประชุมแทน) 
 7.  นายวีระวัฒน ์วัฒนา       ผู้อ านวยการโรงเรยีนชัยบาดาลพิทยาคม(ให้ครูประชุมแทน) 
 8.  นางปราณี ฉ่ าพ่ึง       ผู้อ านวยการโรงเรียนปิยะบุตร(์ให้ครูประชุมแทน) 
 9.  ว่าที่ร้อยตรีเสน่ห์  เอื้อสลุง      ผู้อ านวยการโรงเรียนยางรากวิทยา(ให้ครูประชุมแทน) 
 10.  นายวงเดือน  สารวิทย์        ผู้อ านวยการโรงเรียนล าสนธิวิทยา 
 



ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายพิริยะ  เกตุสกุล       รองผู้อ านวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย(แทน ผอ.) 
2. นางสาวพิชญา  ผลปราชญ์        รองผู้อ านวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา(แทน ผอ.) 
3. นางนิตยา  วงศ์จันทร       รองผู้อ านวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา(แทน ผอ.) 
4. นางธันทรัตน์ คงเพ็ชร์         รองผู้อ านวยการโรงเรียนโคกตูมวิทยา(แทน ผอ.) 
5. นางสาวกาญจน์สุดา เรียงผา      รองผู้อ านวยการโรงเรยีนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ(แทน ผอ.) 
6. นางรุจิเรข กาญจนวรานนท์      รองผู้อ านวยการโรงเรยีนสระโบสถ์วิทยาคาร(แทน ผอ.) 
7. นางสาวกรรณิการ์  ใจหาญ      รองผู้อ านวยการโรงเรียนดงตาลวิทยา(แทน ผอ.) 
8. นายปัญญา  สูตรสุข       ครู  โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม(แทน ผอ.) 
9. นางสาวศุภรัตน์ ม่วงทอง      ครู  โรงเรียนปิยะบุตร์(แทน ผอ.) 
10.  นางสาวผาณิตนิภา  เจริญมูล        คร ู โรงเรียนยางรากวิทยา(แทน ผอ.) 
11.  นางสาวสุวกัญจน์  หงส์สิงหท์อง     นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
12.  นายศรุต  หรั่งแร่       นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ า สพท. 
13.  นางสาวหนึ่งฤทัย  ทับเงิน      นักจัดการงานทั่วไป 
14.  นางสาวปัณณ์รัศม์ ยศวัฒนะกุล      ธุรการ กลุ่มอ านวยการ 
15.  นางหนึ่งฤทัย โพตุ่น       ครูโรงเรียนหนองม่วงวิทยา 
16.  นายพินิจ  ศรีสุภาพ       ครูโรงเรียนหนองม่วงวิทยา 
17.  นายสุเมธา  สุขมาก       ครูโรงเรียนหนองม่วงวิทยา 
18.  นางนฤมล  บุญพาสุข       ครูโรงเรียนหนองม่วงวิทยา 
19.  นางสุมนรัตน์ มุ่งธัญญา      ครูโรงเรียนหนองม่วงวิทยา 
20.  นางสาวมุทิตา  ย่องไทยสง      ครูโรงเรียนหนองม่วงวิทยา 
21.  นางสาวศุภิสรา  อินปลา      ครูโรงเรียนหนองม่วงวิทยา 
22.  นายวิวัฒน์  แก้วอุ้ย       ครูโรงเรียนหนองม่วงวิทยา 
23.  นายพงศธร  แสงม่วง       ครูโรงเรียนหนองม่วงวิทยา 
24.  นายกิตติศักดิ์  แก้วตา       ครูโรงเรียนหนองม่วงวิทยา 
25.  นายเสน่ห์  สุขสมพืช       ครูโรงเรียนหนองม่วงวิทยา 
26.  นางสุรางคนางค์ ยังตาล      ครูโรงเรียนหนองม่วงวิทยา 
27.  นางสาวภัสสร  สวัสดิ์สุลง      ครูโรงเรียนหนองม่วงวิทยา 
28.  นางสาวณัฐพร  การภักดี      ครูโรงเรียนหนองม่วงวิทยา 
29.  นายสรายุทธ แก่นหอม       นักศึกษา ป.โท บริหารการศึกษา 
30.  นายวีระกิจ  นิตร์กระโทก      นักศึกษา ป.โท บริหารการศึกษา 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องก่อนวาระการประชุม 
         มอบเกียรติบัตรให้แก่สถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี 
ถวายในหลวง” ปีที่ ๑๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา)  จ านวน ๖ โรงเรียน ได้แก่ 

โรงเรียน ผลการคัดเลือก ชื่อผลงาน 
๑. โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย รางวัลดีเยี่ยม จิตอาสารุ่นใหม่ นักเรียนไทย ใส่ใจผู้สูงอายุ  
๒. โรงเรียนยางรากวิทยา รางวัลชมเชย ๕ กิจกรรมท าดีเพ่ือพ่อ ( ๕ Project for king ) 
๓. โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา รางวัลชมเชย Discord สร้างวินัย 
๔. โรงเรียนดงตาลวิทยา รางวัลชมเชย โรงเรียนสวยด้วยมือเรา 
๕. โรงเรียนพัฒนานิคม รางวัลชมเชย พิชิตความสะอาดด้วยหลักอิทธิบาท 4 
๖. โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา รางวัลชมเชย ยิ้ม ไหว้ ทักทาย เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รอง ผอ.สพม.ลพบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.ลพบุรี ประธานการประชุม   
ได้แจ้งข้อราชการ ดังนี้ 
          1. ตัวชี้วัดในการขับเคลื่อนโรงเรียนในปีการศึกษา 2565 ให้มีตัวชี้วัดในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ
ทั้งโรงเรียน ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ให้ใช้ตัวชี้วัดทั้ง 4 นี้ เพ่ือยกระดับคุณภาพโรงเรียน 
                1.1 คุณภาพผู้เรียน ทุกโรงเรียนต้องก าหนดให้ได้ว่า ในด้านที่เป็นองค์ความรู้ จะยกระดับขึ้นมา
มากกว่าเดิมอย่างไร  
          - ทักษะชีวิต(หนึ่งดนตรี หนึ่งกีฬา) 
          - ทักษะอาชีพ 

ที่ประชุม   รับทราบ 

                1.2 คุณภาพครูและผู้บริหาร ทุกโรงเรียนควรมีทิศทางในการยกระดับศักยภาพของครูในแต่ละ
โรงเรียนของตนเอง เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายในโรงเรียน 

 ที่ประชุม   รับทราบ 

       1.3 หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนว่ามีหลักสูตรสถานศึกษาที่เป็นหลักสูตร ปี พ.ศ.2551  
ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2560 ที่มี 5 สมรรถนะ หรือยัง 

 ที่ประชุม   รับทราบ 

                1.4 การมีส่วนรว่มและการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของแต่ละโรงเรียน 

ทีป่ระชุม   รับทราบ 

 2. ประชาสัมพันธ์ “อย่าโอน” ทาง Youtube ของกระทรวงยุติธรรม เป็นการประชาสัมพันธ์ป้องกันภัย
คุกคามผ่านบทเพลง  เพื่อกระตุ้นเตือนประชาชนไม่ให้หลงเชื่อ-ตกเป็นเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

 3. นโยบายการจัดการศึกษา 12 นโยบายและ 7 วาระเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
     นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  12 ข้อ ดังนี้  
 1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21  
 



 2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และอาชีวศึกษา ให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล  
 3. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP)  
และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน   
 4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา
ให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน  
 5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัดความรู้ 
และทักษะที่จ าเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ   
 6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากร 
ทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน  
 7. การน ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การปฏิบัติ  
 8. การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพ่ือพัฒนาร่างกาย  
จิตใจวินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย  
 9. การศึกษาเพ่ืออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ 
ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา 
 11. การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา  
และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
 12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

             7  วาระเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ  ดังนี้  
 วาระท่ี 1 เรื่องความปลอดภัยของผู้เรียน  
 วาระท่ี 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ  
 วาระท่ี 3 Big Data   
 วาระท่ี 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)   
 วาระท่ี 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ   
 วาระท่ี 6 การศึกษาตลอดชีวิต   
 วาระท่ี 7 การจัดการศึกษาส าหรับผู้ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  

 ที่ประชุม  รับทราบ 

 4. กระทรวงศึกษาธิการให้ความส าคัญ  3  องค์ประกอบหลัก ดังนี้ 
     4.1 นักเรียน  
   - พาน้องกลับมาเรียน 
   - อาชีวะอยู่ประจ า เรียนฟรี มีอาชีพ 
   - MOE Safety Center 
    4.2 คุณภาพการเรียนการสอน 
   - การเรียนการสอนในช่วง COVID – 19  
   - โรงเรียนคุณภาพ 
 
 
 



    4.3 คร ู
   - แก้ไขปัญหาหนี้สินครู 
   - การพัฒนาครู 
   - บ้านพักครู 
 ที่ประชุม  รับทราบ 

 5. ภัยทั้ง 4 ด้าน สถานศึกษาปลอดภัย  
   - ภัยจากความรุนแรง (Violence) 
   - ภัยจากการละเมิดสิทธิ์  (Right) 
   - ภัยจากอุบัติภัย (Accident) 
   - ภัยจากสุขภาพทางกายและจิต (Unhealthiness) 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

 6.  SAFE สถานศึกษาปลอดภัย (MOE SAFETY CENTER) 
   - ป้องกัน ประเมินความเสี่ยงของสถานศึกษา การจัดระบบความปลอดภัยในภาพรวม 
   - ปลูกฝัง วางแผนพัฒนาทักษะแห่งความปลอดภัยกับหน่วยงานในแต่ละพื้นที่  
   - ปราบปราม เมื่อเหตุการณ์นั้น มีผู้กระท าผิด 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

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

เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาคม 
                สามารถเข้ารับรอง ตรวจสอบรายงานการประชุมได้ที่ ตามหนังสือแจ้งเวียน ที่ ศธ 04333/ว621 
ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 2/2565 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

กลุ่มนโยบายและแผน 
           3.1 การติดตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แจ้งนโยบายในการขับเคลื่อนประเด็นน โยบาย
เร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือสื่อสารและสร้างการรับรู้ และติดตามจุดเน้นนโยบายที่ส าคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการ และสะท้อนสภาพปัจจุบันและปัญหาเพื่อน าไปสู่การสนับสนุน ส่งเสริมและแก้ปัญหา  
5 นโยบายเร่งด่วน ดังนี้ 

1. พาน้องกลับมาเรียน 
2.  โรงเรียนคุณภาพ 
3.  อาชีวะอยู่ประจ าเรียนฟรี มีอาชีพ  
4.  ความปลอดภัยสถานศึกษา MOE Safety Center 
5.  การแก้ปัญหาหนี้ครู 

   ประเด็นการติดตามนโยบาย คือ การรับรู้และเข้าใจนโยบาย การน านโยบายไปปฏิบัติ  
และปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ  โดยคณะท างานลงพ้ืนที่ติดตาม ซึ่งจะท าการออกติดตามด้วยวิธีทีที่หลากหลาย  



เช่น การเสวนา พูดคุย เน้นสภาพจริง ไม่เป็นทางการ ไม่เป็นภาระแก่หน่วยงานในพ้ืนที่ เป็นกัลยาณมิตร  
และสามารถรายงานผล กระชับ ตรงประเด็น รวดเร็ว แล้วรวบรวมสรุปรายงานผลการติดตามทาง  googledocs  
รวบรวมรายงานสรุปตามประเด็น และสะท้อนผลการติดตาม  
   ผู้ตรวจราชการตราชการกระทรวงศึกษาธิการ อาจด าเนินการควบคู่ไปกับการตรวจราชการ 
ตามรอบปกติ 2 รอบ / ปี  

- รอบท่ี 1 (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ระหว่างเดือนตุลาคม - มีนาคม 
- รอบท่ี 2 (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา) ระหว่างดือน เมษายน – กันยายน 

   โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้แบ่งเขตตรวจราชการ ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ออกเป็น  
18 เขต  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี อยู่เขตตรวจราชการที่  1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 
ประกอบด้วยจังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง โดยมีนายปรีดี  ภูสีน้ า  
เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี จึงขอแจ้งประเด็นการติดตามนโยบายเร่งด่วน    
ที่เก่ียวข้อง จ านวน 4 นโยบาย   จุดเน้น ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2565 
เพ่ือที่สถานศึกษาจะได้เตรียมการรับการตรวจราชการ หรือรายงานผลการด าเนินงานในส่วนของนโยบายที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

รายละเอียดตาม QR CODE ดังแนบ 

1. การติดตามนโยบายเร่งด่วน ศธ  

 
2. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

 
3. จุดเน้นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ปี 2565  

 

 
 
 
 
 
 



4. สรุป นโยบายเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 4 ด้าน 9 จุดเน้น  

 

5. ประกาศนโยบาย สพฐ. ปี 2566  

 

ที่ประชุม  รับทราบ 

           3.2 เรื่อง โรงเรียนคุณภาพ ระดับมัธยมศึกษา (โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง) 
 สืบเนื่องจากสภาพปัจจุบันโรงเรียนขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ จะตั้งอยู่ในเมืองเพียง 1 หรือ 2 แห่ง  

เท่านั้น และจะมีการแข่งขันสูง มีนักเรียนแย่งกันเข้าเรียนเป็นจ านวนมาก ในขณะที่โรงเรียนแข่งขันสูง มีพ้ืนที่น้อย  
ไม่สามารถขยับขยายได้ เพราะอยู่ในตัวเมือง แต่กลับมีนักเรียนเข้าเรียนมาก แต่ในขณะที่โรงเรียนที่อยู่รอบนอก เช่น 
ตามชานเมือง หรือต่างอ าเภอนั้น มีพ้ืนที่ใหญ่ มีอาคารใช้สอยจ านวนมาก เพราะเคยเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่  
แต่ปัจจุบันเป็นโรงเรียนขนาดเล็กลง จ านวนนักเรียนน้อยลง ดังนั้น เพ่ือให้การยกระดับโรงเรียนให้เป็นโรงเรียน
คุณภาพ มีคุณภาพโรงเรียนใกล้เคียงกันกับโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
จึงได้มีนโยบายที่จะขับเคลื่อนโรงเรียนที่มีความพร้อมทุกด้าน เพ่ือเป็นโรงเรียนต้นแบบที่มีความพร้อม และความ
เข้มแข็งในการจัดการศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า  การเข้าถึงการศึกษาให้กับนักเรียนในสังคมเมืองและสังคม
ชนบท ยกระดับมีคุณภาพโรงเรียนทั้งด้านกายภาพ ด้านวิชาการด้านบุคลากร และด้านงบประมาณ สามารถ
ให้บริการการศึกษา แก่นักเรียนและชุมชน นักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ผู้บริหารมีศักยภาพ
ในการบริหารจัดการ มีครูครบชั้นครบวิชาเอก ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ในการจัดการ
เรียนการสอนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา ในการที่จะเป็นโรงเรียนคุณภาพ  จึงได้มีโรงเรียน
คุณภาพ ระดับมัธยมศึกษา ขึ้น โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการขับเคลื่อนโครงการ
โรงเรียนคุณภาพ ที่เน้นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นส าคัญ โดยพัฒนาต่อยอดจา ก
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียนที่
สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ซึ่งได้ก าหนดจุดเน้น 8 เรื่อง ดังนี้ 1) ความปลอดภัย  
ของผู้เรียน 2) ระบบประกันคุณภาพ 3) หลักสูตรฐานสมรรถนะ 4) การพัฒนาครู 5) การเรียนการสอน   
6) การวัดและประเมินผล 7) การนิเทศก ากับ และติดตาม 8) Big Data เพ่ือแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยของ
สถานศึกษา ลดความเหลื่อมล้ าของโอกาสการเข้าถึงการศึกษาในสังคมเมืองและชนบท สร้างความพร้อมให้กับครู 
ผู้บริหาร และโรงเรียนในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยตามบริบทของโรงเรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นให้เป็นโรงเรียนคุณภาพ มีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ และมีความพร้อมในการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม งานอาชีพ และสุขอนามัย สามารถ 
 



ให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน รวมทั้งยังเป็นการเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
ที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา เชื่อมโยงสู่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน เ พ่ือให้การสนับสนุนการจัด
การศึกษา 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ได้ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพระดับ
มัธยมศึกษา ในสังกัด จ านวน 6 โรงเรียน ดังนี้ 

1) โรงเรียนพัฒนานิคม อ าเภอพัฒนานิคม 
2) โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา อ าเภอบ้านหมี ่
3) โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม อ าเภอชัยบาดาล 
4) โรงเรียนล าสนธิวิทยา อ าเภอล าสนธิ 
5) โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร  อ าเภอท่าวุ้ง 
6) โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร  อ าเภอสระโบสถ์ 

 
ภาพแผนที่ตั้งโรงเรียนคุณภาพ ระดับมัธยมศึกษา 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ 
        โรงเรียนพัฒนานิคม เป็นโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนน าร่องโรงเรียนคุณภาพ 
ระดับมัธยมศึกษา สภาพปัจจุบันโรงเรียนพัฒนานิคม ตั้งอยู่ที่ ต าบลพัฒนานิคม อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
นับเป็นศูนย์กลางชุมชนที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนอ าเภอพัฒนานิคม มีสภาพทางภูมิศาสตร์ 
ท าเลที่ตั้งเหมาะสมสร้างสิ่งปลูกสร้างได้ มีความพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภค การคมนาคม เดินทางสะดวก 
เนื่องจากตั้งอยู่บนถนน ลพบุรี - วังม่วง ที่มุ่งสู่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อันเป็นแหล่งเรียนรู้ภายนอกที่ส าคัญซึ่งนอกจาก



เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  แล้วโรงเรียนพัฒนานิคม ยังอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญอีกหลายแห่ง เช่น ชุมชนวัฒนธรรม
ไทยเบิ้งโคกสลุง พระนารายณ์ราชนิเวศน์ แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว เป็นต้น 

1. วิธีการด าเนินการให้บรรลุผล 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี จัดให้มีการด าเนินกิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อน 
และสนองนโยบายดังกล่าวเพ่ือสร้างโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ าทางการ
ศึกษา โดยการพัฒนาโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งและมีความพร้อมในทุกด้าน ได้แก่ การพัฒนาด้านกายภาพ  
และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  รวมถึงพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ  
และเอกชน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน  ในการด าเนินการขับเคลื่อนโรงเรียน
คุณภาพ ระดับมัธยมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเรียนรู้
การด าเนินงานโรงเรียนคุณภาพร่วมไปกับโรงเรียนพัฒนานิคม โดยได้มีการประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจการ
ด าเนินงานร่วมกับผู้บริหาร และคณะครูของโรงเรียนเพื่อทบทวนผลการด าเนินงานที่ผ่านมา และวางแผนการ 
ท างานต่อไปในอนาคต เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงาน 8 จุดเน้น ได้แก่ 1) ด้านความปลอดภัย   
2) ด้านระบบประกันคุณภาพ  3) ด้านหลักสูตรฐานสมรรถนะ  4) ด้านการพัฒนาครู  5) ด้านการเรียนการสอน 
(Active Learning,  วิชาประวัติศาสตร์, หน้าที่พลเมือง และอาชีพระยะสั้น)  6) การวัดและประเมินผล  
7) การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และ  8) Big Data  นอกจากนี้ การให้ความรู้แก่โรงเรียนก็ยังเกิดขึ้นจากการประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี และการร่วมฟังนโยบายจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยด าเนินการในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย   

จากการประชุมร่วมกันระหว่างคณะท างานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 
และคณะท างานของโรงเรียนคุณภาพ ได้ร่วมกันวางแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. การวางแผนการพัฒนาครู การท างานด้านนี้เป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ  
ผ่านกระบวนการท างานประจ า (PA) โดยทีมงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรีได้เข้าไป
พัฒนาการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางานของครูทั้งโรงเรียน เพ่ือให้คณะครูได้พัฒนางานให้เกิดนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน นอกจากนี้ยังมีกระบวนการเสริมสร้างทักษะการสอน 
(pedagogy) ของครูเพ่ือให้ครูมีความรู้ ความสามารถ และทักษะการสอนที่เหมาะสมและพร้อมส าหรับการพัฒนา
นักเรียน  

2. การจัดวางแผนการพัฒนาระบบบริหารของโรงเรียน เป็นการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการ 
บริหารโดยการสร้างข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนา (MOU) ระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลพบุรี กับโรงเรียนพัฒนานิคม เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เน้นการท างานเชิงรุก และการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนเพ่ือระดมสรรพก าลังมาใช้ในการพัฒนาการศึกษา เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565  เพ่ือยกระดับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพัฒนานิคม ให้เป็นไปตามนโยบายการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพการศึกษา  
  3. จัดท าล าดับเวลา (Timeline) การขับเคลื่อนกิจกรรมการด าเนินงานโรงเรียนคุณภาพ ระดับ
มัธยมศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรีเพ่ือให้การขับเคลื่อนเป็นไปตามแนวปฏิบัติ 
ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 

4.  การส่งเสริมสนับสนุนจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรีนั้นมีการด าเนินงาน 
อย่างเป็นระบบ โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรีจะมีการร่วมประชุม ร่วมคิด กับทีมบริหารของ
ของโรงเรียนคุณภาพเพ่ือให้การบริหารงานของโรงเรียนตอบโจทย์นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 



5.  ในด้านวิชาการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยทีมศึกษานิเทศก์ได้ 
เข้าไปส่งเสริมสนับสนุนงานของโรงเรียน มีโครงการส าหรับการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานของโรงเรียน โดยเริ่ม
ตั้งแต่การทบทวนการด าเนินงานด้านหลักสูตรเพื่อให้พร้อมต่อการจัดการเรียนรู้ ส่วนเรื่องการจัดการเรียนการสอน
ก็มีการวางแผนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการนิเทศภายในของโรงเรียน 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
           3.3  การรายงานผลการรับบริจาคอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการเรียนออนไลน์ของนักเรียน 
                  ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ขอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งโรงเรียน
ในสังกัด ให้ด าเนินโครงการรับบริจาคอุปกรณ์ ส าหรับใช้ในการเรียนออนไลน์ของนักเรียน ด้วยวิธีการต่าง ๆ  
เพ่ือสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางดิจิทัลให้กับก าลังคนของชาติ ซึ่งจะเป็นอนาคตของประเทศไทย พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินการให้
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบในโอกาสต่อไป โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และแจ้งแนวทางการรับบริจาคอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการเรียนออนไลน์ของนักเรียน นั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ได้แจ้งให้โรงเรียนในสังกดัฯที่ด าเนินโครงการรับบริจาคอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการเรียน 
ออนไลน์ของนักเรียน ให้ปฏิบัติตามแนวทางการรับบริจาคอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการเรียนออนไลน์ของนักเรียน 
พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานจัดหาอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ของนักเรียนกลับมาที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรีทราบ ตามปฏิทินการด าเนินงาน (ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาลพบุรี ที่ ศธ 04333/ว571 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565) ในการนี้เพ่ือเป็นการติดตามผลการ
ด าเนินการโครงการรับบริจาคอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการเรียนออนไลน์ของนักเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี จึงขอให้โรงเรียนในสังกัดฯ ด าเนินการรายงานผลการด าเนินโครงการรับบริจาค
อุปกรณ์ส าหรับใช้ ในการ เรียนออนไลน์ของนักเรียน  โดยกรอกข้อมูลรายละเ อียดตามแบบฟอร์ม  
แล้วรายงานผ่านระบบ https://donate.obec.go.th/ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
 3.4 การรายงานข้อมูลค่าสาธารณูปโภค 
       ใหโ้รงเรียนรายงานข้อมูลค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 2 ที่เว็บไซค์  https://e-budget.jobobec.in.th/  
ภายในวันที่  19 เมษายน  2565  

ที่ประชุม  รับทราบ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
          3.5 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา 
       ด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี มีมติอนุมัติย้ายข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครู ให้ด ารงต าแหน่งหน่วยงานการศึกษาใหม่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  
ปี พ.ศ.2565  

 

 

 

https://donate.obec.go.th/ล


รายชื่อย้ายไปต่างเขตพ้ืนที่ จ านวน  12  ราย 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
โรงเรียน 

โรงเรียน สังกัด กลุ่มวชิาเอก 
สังกัดเดิม 

1 นายกวินวัชร์ อิทธิพิชญศักดิ์ ท่าหลวงวิทยาคม/สพม.ลพบุร ี บ้านเนินม่วง(ประชาบ ารุ่ง) สพป.ราชบุรี 2 ภาษาอังกฤษ 

2 นายจันทกร สีวะรม บ้านหมี่วิทยา/สพม.ลพบุรี ไทยรัฐวิทยา 56 สพป.สิงห์บุร ี คณิตศาสตร ์

3 นางสาวอ าพร เจรญิพร้อม หนองม่วงวิทยา/สพม.ลพบุร ี ท่าตะโกพิทยาคม สพม.นครสวรรค ์ ชีววิทยา 

4 นางวันทนา เหมสมติ ิ ดงตาลวิทยา/สพม.ลพบุร ี วัดโบสถ์อนุกลูฯ สพป.อยุธยา.1 สังคมศึกษา 

5 นางสาวรัชนีกร พัดมณีรตัน ์ ท่าวุ้งวิทยาคาร/สพม.ลพบุร ี นารีนุกูล สพม.อุบล อ านาจเจรญิ คอมพิวเตอร ์

6 นางสาวพิมพ์ชณิสร ภาพิรมย ์ บ้านชีวิทยา/สพม.ลพบุร ี ชุมชนดอนม่วงงาม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ฟิสิกส ์

7 นายธรรมเนียม จองค า ล าสนธิวิทยา/สพม.ลพบุร ี บ้านโคกสว่าง(คุรุประชาฯ) สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พลศึกษา 

8 นายธัชนนท์  ระบลิ ชัยบาดาลวิทยา/สพม.ลพบุร ี อุทัยวิทยาคม สพม.อุทัย ชัยนาท สังคมศึกษา 

9 นางสาวศุภวรรณ นาคเกษม โคกเจริญวิทยา/สพม.ลพบุร ี อนุบาลวัดนางในฯ สพป.อ่างทอง คอมพิวเตอร ์

10 นายทศพล  พลอยเพ็ชร ยางรากวิทยา/สพม.ลพบุร ี ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม.ปทุมธาน ี คณิตศาสตร ์

11 นางสาวสุอาภา  ธาระแดน เฉลิมพระเกียรติฯ/สพม.ลพบุร ี บ้านยางโทน สพป.ลพบุรี เขต 2 คอมพิวเตอร ์

12 นางสาวนฤมล  กองสุวรรณ ์ เฉลิมพระเกียรติฯ/สพม.ลพบุร ี รร.วัดสว่างอารมณ ์ สพป.ลพบุรี เขต 2 สังคมศึกษา 

 

รายชื่อย้ายในเขตพ้ืนที่ สพม.  จ านวน 19 ราย 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
โรงเรียน 

โรงเรียน อ าเภอ สังกัด กลุ่มวชิาเอก 
สังกัดเดิม 

1 นางสาวนภาพร  ภุมรินทร ์ วิสุทธิกษัตรี/สพม.สมุทรปราการ พระนารายณ ์ เมือง สพม.ลพบุร ี สังคมศึกษา 

2 นางสาวจีรนันท์  แก่นเสา หนองไผ่/สพม.เพชรบรูณ ์ พระนารายณ ์ เมือง สพม.ลพบุร ี ภาษาอังกฤษ 

3 นางสาวกาญจนา  อิ่มช่ืน 
ราชวินิตบางแก้ว/ 
สพม.สมุทรปราการ 

พระนารายณ ์ เมือง สพม.ลพบุร ี ภาษาญี่ปุ่น 

4 นางสาวกมลทิพย ์ ม้วนทอง หนองแค"สรกิจพิทยา" พระนารายณ ์ เมือง สพม.ลพบุร ี ภาษาญี่ปุ่น 

5 นายจิระวัฒน ์ โรจนศิลป ์
ปางศิลาทองศึกษา/ 
สพม.ก าแพงเพชร 

พิบูลวิทยาลัย เมือง สพม.ลพบุร ี สังคมศึกษา 

6 นายวิษณ ุ เสือโต รร.วัดนวลนรดิศ/สพม.กท.2 โคกเจรญิวิทยา โคกเจรญิ สพม.ลพบุร ี สุขศึกษา 

7 นายวัชรพงศ ์ ประชากุล โพธิ์ทองพิทยาคม/สพม.สิงห์บุร ีอท ปิยะบุตร ์ บ้านหมี ่ สพม.ลพบุร ี ภาษาอังกฤษ 

8 นางส าร ี ชะเอม 
บ้านนา"นายกพิทยากร"/ 
สพม.ปราจีนฯ 

ชัยบาดาลวิทยา ชัยบาดาล สพม.ลพบุร ี สังคมศึกษา 

9 นางสาวจตุพร  ฉิมมา เตรียมอุดม พัฒฯ/สพม.นนทบุร ี บ้านหมี่วิทยา บ้านหมี ่ สพม.ลพบุร ี คอมพิวเตอร ์

10 นางสาวชิดชนก  มาส าราญ สามโก้วิทยาคม/สพม.สิงห์บุร ีอท ท่าวุ้งวิทยาคาร ท่าวุ้ง สพม.ลพบรุ ี คอมพิวเตอร ์

11 นางสาววรรณิษา เหลี่ยงตระกูลชัย โคกส าโรงวิทยา/สพม.ลพบุร ี พิบูลวิทยาลัย เมือง สพม.ลพบุร ี ภาษาอังกฤษ 

12 นางพรนภา  สุทธิสาร โคกสลุงวิทยา/สพม.ลพบุร ี โคกส าโรงวิทยา โคกส าโรง สพม.ลพบุร ี ภาษาอังกฤษ 

13 นางสาวรณิษฐา ชิดชอบ โคกเจรญิวิทยา/สพม.ลพบุร ี ท่าวุ้งวิทยาคาร ท่าวุ้ง สพม.ลพบุร ี สุขศึกษา 

 
 
 



ที ่ ชื่อ - สกุล 
โรงเรียน 

โรงเรียน อ าเภอ สังกัด กลุ่มวชิาเอก 
สังกัดเดิม 

14 นางสาวภัทรมน ศิริสนธ ิ หนองม่วงวิทยา/สพม.ลพบุร ี ท่าวุ้งวิทยาคาร ท่าวุ้ง สพม.ลพบุร ี คหกรรม 

15 นางสาวชิดชนก นิลแสง ขุนรามวิทยา/สพม.ลพบุร ี บ้านหมี่วิทยา บ้านหมี ่ สพม.ลพบุร ี ภาษาไทย 

16 นางสาวอุษณีย ์ฆ้องทอง ท่าหลวงวิทยาคม/สพม.ลพบุร ี บ้านหมี่วิทยา บ้านหมี ่ สพม.ลพบุร ี ภาษาอังกฤษ 

17 นายชณัฏฐ์ดลล ์สังข์พาล ี ชัยบาดาลพิทยาคม/สพม.ลพบุร ี ปิยะบุตร ์ บ้านหมี ่ สพม.ลพบุร ี พลศึกษา 

18 นายปฐวิกานต ์อินริราย ล าสนธิวิทยา/สพม.ลพบุร ี บ้านหมี่วิทยา บ้านหมี ่ สพม.ลพบุร ี คณิตศาสตร ์

19 นางวิรุฬห์รัตน ์ด้วงพรหม หนองม่วงวิทยา/สพม.ลพบุร ี โคกกะเทียม
วิทยาลยั เมือง สพม.ลพบุร ี ภาษาไทย 

 
ที่ประชุม  รับทราบ 

               3.6 การบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 

          ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565  จ านวน  28  ราย 

ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน อ าเภอ สังกัด กลุ่มวชิาเอก 

1 นางสาวรัศม ี เฮงอรุณ พัฒนานิคม พัฒนานิคม สพม.ลพบุร ี คณิตศาสตร ์

2 นางสาวประพาฬรัตน ์ โพธิ์สัย โคกเจรญิวิทยา โคกเจรญิ สพม.ลพบุร ี คณิตศาสตร ์

3 นางสาวพิชญา  ไชยสงโท ล าสนธิวิทยา ล าสนธ ิ สพม.ลพบุร ี คณิตศาสตร ์

4 นางสาวปัทมาภรณ ์ ค าจันทร ์ ชัยบาดาลวิทยา ชัยบาดาล สพม.ลพบุร ี ภาษาไทย 

5 นายปรัชญา  สุทธิ ชัยบาดาลวิทยา ชัยบาดาล สพม.ลพบุร ี ภาษาไทย 

6 นายกฤษดา  ประประโคน ท่าหลวงวิทยาคม ท่าหลวง สพม.ลพบุร ี ภาษาไทย 

7 นางสาวภัทร์ศยา  แก้วยัง โคกเจรญิวิทยา โคกเจรญิ สพม.ลพบุร ี ภาษาไทย 

8 นางสาวณิชกานต ์ อุปสรณ ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรฯ โคกส าโรง สพม.ลพบุร ี ฟิสิกส ์

9 นางสาวรุ่งทิพย ์ หึกขุนหด ปิยะบุตร ์ บ้านหมี ่ สพม.ลพบุร ี ฟิสิกส ์

10 นายเขตพัศ สุโยธีธนรตัน ์ ท่าวุ้งวิทยาคาร ท่าวุ้ง สพม.ลพบุร ี เคม ี

11 นางสาวพรปวีณา  แจ่มสุวรรณ พัฒนานิคม พัฒนานิคม สพม.ลพบุร ี สังคมศึกษา 

12 นางสาวไอลดา  พิณพาทย ์ พัฒนานิคม พัฒนานิคม สพม.ลพบุร ี สังคมศึกษา 

13 นายรณกร  สนธิชัย ชัยบาดาลวิทยา ชัยบาดาล สพม.ลพบุร ี สังคมศึกษา 

14 นายทินวัตร  ศิริรัตน ์ หนองม่วงวิทยา หนองม่วง สพม.ลพบุร ี สังคมศึกษา 

15 นางสาวสุวิภา  ค าพิลา หนองม่วงวิทยา หนองม่วง สพม.ลพบุร ี สังคมศึกษา 

16 นางสาวปทิตตา  อาจสมบุญ ท่าหลวงวิทยาคม ท่าหลวง สพม.ลพบุร ี สังคมศึกษา 

17 นางสาวปิยะณัฐ  พรหมคล้าย โคกสลุงวิทยา โคกสลุง สพม.ลพบุร ี สังคมศึกษา 

18 นางสาวมะลิจันทร ์ ป้องโล่ห์ โคกสลุงวิทยา โคกสลุง สพม.ลพบุร ี สังคมศึกษา 

19 นางสาวกฤษพร  อยู่พูน โคกสลุงวิทยา โคกสลุง สพม.ลพบุร ี พลศึกษา 

 
 



ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน อ าเภอ สังกัด กลุ่มวชิาเอก 

20 นางสาวสุขุมาภรณ ์ ฟองงาม ชัยบาดาลวิทยา ชัยบาดาล สพม.ลพบุร ี พลศึกษา 

21 นายดนุกฤษฎิ ์ เอี่ยมสงคราม สระโบสถ์วิทยาคาร สระโบสถ ์ สพม.ลพบุร ี พลศึกษา 

22 นายสิทธิชัย  ศรีเพ็ชร โคกเจรญิวิทยา โคกเจรญิ สพม.ลพบุร ี ดนตรสีากล 

23 นางสาวศิริพรรณ  วิทยวราวัฒน ์ พัฒนานิคม พัฒนานิคม สพม.ลพบุร ี คอมพิวเตอร ์

24 นางสาวสรญัญา  แสนค า โคกส าโรงวิทยา โคกส าโรง สพม.ลพบุร ี เกษตรกรรม 

25 นางสาวณัฏฐจ์ิรา  วงษ์ประไพ พัฒนานิคม พัฒนานิคม สพม.ลพบุร ี คหกรรม 

26 นางสาวเสาวลักษณ ์ วงษ์มณี บ้านเบิกวิทยาคม ท่าวุ้ง สพม.ลพบุร ี คหกรรม 

27 นางสาวตรติาภรณ ์ อาจนาฝาย หนองม่วงวิทยา หนองม่วง สพม.ลพบุร ี แนะแนว 

28 นางสาวอภิวด ี ทับพุ่ม ท่าหลวงวิทยาคม ท่าหลวง สพม.ลพบุร ี แนะแนว 

 
                    ครั้งที่ 2  วันศกร์ที่ 1  เมษายน  2565  จ านวน  11  ราย 

ที ่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน อ าเภอ สังกัด กลุ่มวชิาเอก 

1 นางสาวกฤตพร   มหาวรรณ ท่าหลวงวิทยาคม ท่าหลวง สพม.ลพบุร ี ภาษาอังกฤษ 
2 นางสาวสุภาวิณ ี  พบอาชา ท่าหลวงวิทยาคม ท่าหลวง สพม.ลพบุร ี ภาษาอังกฤษ 
3 นายธุวชิต   สุขสวัสดิ ์ บ้านชีวิทยา บ้านหมี ่ สพม.ลพบุร ี ฟิสิกส ์
4 นางสาวเกศรินทร ์  เกสรินทร ์ เฉลิมพระเกียรตฯิ ชัยบาดาล สพม.ลพบุร ี สังคมศึกษา 
5 นางสาวเกษมณ ี  จันทร์นวน เฉลิมพระเกียรตฯิ ชัยบาดาล สพม.ลพบุร ี สังคมศึกษา 
6 นายฐิติพันธ์   แก้วสิงห์ ล าสนธิวิทยา ล าสนธ ิ สพม.ลพบุร ี พลศึกษา 
7 นางสาวจินดา   ณรงค์ศักดิ์สุขมุ ชัยบาดาลพิทยาคม ชัยบาดาล สพม.ลพบุร ี พลศึกษา 
8 นายศิวกร   บุญอุ้ม เฉลิมพระเก4ี  ยรตฯิ ชัยบาดาล สพม.ลพบุร ี คอมพิวเตอร ์
9 นายศุภวัฒน ์  แจ้งสุวรรณ ์ เฉลิมพระเกียรตฯิ ชัยบาดาล สพม.ลพบุร ี คอมพิวเตอร ์

10 นายเฉลมิยุทธ ์  โชคลาภ โคกเจรญิวิทยา โคกเจรญิ สพม.ลพบุร ี คหกรรม 

11 นางสาวจินดานุช   กิจชู โคกเจรญิวิทยา โคกเจรญิ สพม.ลพบุร ี แนะแนว 

 
ที่ประชุม  รับทราบ 

 3.7  รายชื่อผู้อ านวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ 
และต้องพ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ เม่ือสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (30 กันยายน 2565) 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ดังนี้ 

ล าดับที่ ชื่อตัว - ชื่อสกุล ต าแหน่ง/สังกัด 

1 นายสมิง กุลธี ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
2 นายนรงค์   โสภา ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 
3 นางปราณี  ฉ่ าพ่ึง ผู้อ านวยการโรงเรียนปิยะบุตร์ 
4 นายสังวรณ์  รักญาติ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านชีวิทยา 
5 นายพิศิษฐ์  มิ่งศักดิ์ศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา 

 



ล าดับที่ ชื่อตัว - ชื่อสกุล ต าแหน่ง/สังกัด 

6 นายวรเทพ  หอมจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 
7 นางภิรมย์  บุญขยาย ครู โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 
8 นางสาวสุพัตรา ยี่สุ่นทอง คร ูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
9 นางสวง พลอยเจริญ คร ูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 

10 นางนาถชลา  สุกใส ครู โรงเรียนพระนารายณ์ 
11 นายสุเรรัตน์  พุ่มพวง ครู โรงเรียนพระนารายณ์ 
12 นางอุบลรัตน์  ปลากัดทอง ครู โรงเรียนพระนารายณ์ 
13 นายนุชากร  สาระทัน ครู โรงเรียนพระนารายณ์ 
14 นางศิโรรัตน์  หรั่งแร่ ครู โรงเรียนพระนารายณ์ 
15 นางชนิดา  กลับทุ่ง ครู โรงเรียนพระนารายณ์ 
16 นางนุชนาท  จั่นทอง ครู โรงเรียนพระนารายณ์ 
17 นายณัฐกันตร์ แก่นจ าปา คร ูโรงเรียนโคกส าโรงวิทยา 
18 นางสุณี  ตุ้มทอง คร ูโรงเรียนโคกส าโรงวิทยา 
19 นางพรทิพย์ เพ็งชาติ คร ูโรงเรียนโคกตูมวิทยา 
20 นางสมลักษณ์   ยิ่งสูง ครูโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 
21 นางทิพวรรณ   เภาด้วง ครูโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 
22 นางนภา  ศัยยกุล คร ูโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 
23 นางสาวร าไพ  ขลิบเงิน ครู โรงเรียนปิยะบุตร์ 
24 นางรัตนาวลี ชูเมือง คร ูโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 
25 นางเบญจางค์ เจริญสุข คร ูโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 
26 นางชญาภา พึ่งสุข คร ูโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 
27 นายจารึก   ผ่องพันธ์ชัย คร ูโรงเรียนล าสนธิวิทยา 
28 นางพรพรรณ สุจริตตั้งธรรม คร ูโรงเรียนล าสนธิวิทยา 
29 นางกอบกุล  ธรรมธุรส คร ูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 
30 นายโอภาศ  ตันติผาติ คร ูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 
31 นางพรรณิภา  จันโทกุล คร ูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 
32 นายชัยชาญ ใจเย็น คร ูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 
33 นางเฉลิมศรี คงไทย คร ูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 
34 นายพนม ปิ่นทองน้อย คร ูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 
35 นายณรงค์ เกตุหล่ า คร ูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 
36 นางเกศินี เกตุหล่ า คร ูโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 

 



กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
            3.8 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
                   จากที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาจัดให้มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ แบบความสมัครใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ซึ่งสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาได้ประกาศผลการทดสอบทั้ง ๒ ระดับแล้ว โดยสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางท่ี ๑ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
              จ าแนกตามการทดสอบระดับประเทศ ระดับ สพฐ และระดับ สพม.ลพบุรี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประเทศ ระดับ สพฐ. ระดับ สพม.ลบ สพม.ลบ - ประเทศ สพม.ลบ - สพฐ. 

ภาษาไทย 51.19 52.13 54.42 +3.23 +2.29 
ภาษาอังกฤษ 31.11 30.79 32.64 +1.53 +1.85 
คณิตศาสตร์ 24.47 24.75 28.34 +3.87 +3.59 
วิทยาศาสตร์ 31.45 31.67 33.40 +1.95 +1.73 
 

ตารางท่ี 2  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
                จ าแนกตามการทดสอบระดับประเทศ ระดับ สพฐ และระดับ สพม.ลพบุรี 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประเทศ ระดับ สพฐ. ระดับ สพม.ลบ สพม.ลบ - ประเทศ สพม.ลบ - สพฐ. 

ภาษาไทย 46.40 47.74 49.00 +2.60 +1.26 
สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

36.87 37.45 38.39 +1.52 +0.94 

ภาษาอังกฤษ 25.56 25.83 26.90 +1.34 +1.07 
คณิตศาสตร์ 21.28 21.83 22.54 +1.26 +0.71 
วิทยาศาสตร์ 28.65 29.04 29.73 +1.08 +0.69 
 
 รายชื่อนักเรียนที่ได้ ๑๐๐ คะแนนเต็ม จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้แก่ 
   1) นายเธียรวิชญ์ ทองเทศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
   ๒) เด็กชายภูดิศ ชลกุลจนา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
   3) นายพัทธดนย์ เกตุทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
   4) นางสาวสรณ์สิริ ทางดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
   5) นายนพณัฐ ลุนชิตร  โรงเรียนพระนารายณ์ 
 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี สามารถดาวโหลดเอกสารได้ท่ี https://www.sesalop.go.th/ 

ที่ประชุม  รบัทราบ 

 3.9 การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  และตอนปลาย  
สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดนโยบายในการเร่งรัดส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือให้
ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการอ่านการเขียน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จัดท าโครงการพัฒนา
สมรรถนะการอ่านขั้นสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ครูผู้สอนภาษาไทยได้รับการพัฒนาเทคนิควิธีการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่าน นั้น 

 

https://www.sesalop.go.th/


 ในการนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลพบุรี ได้มีการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง ส าหรับครูภาษาไทย โดยในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ มีการพัฒนา
สมรรถนะการอ่านขั้นสูงส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning) 
กลุ่มเป้าหมายเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน ๒๔ โรงเรียน และมีการ
รายงานผลการด าเนินงาน จ านวน ๑๙ โรงเรียน ได้แก่ 

ที ่ โรงเรียน ที ่ โรงเรียน 
๑ โคกเจริญวิทยา ๑๑ โคกตูมวิทยา 
๒ โคกสลุงวิทยา ๑๒ โคกส าโรงวิทยา 
๓ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

ลพบุรี ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
๑๓ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ลพบุรี 
๔ ชัยบาดาลพิทยาคม ๑๔ ดงตาลวิทยา 
๕ ท่าวุ้งวิทยาคาร ๑๕ บ้านเบิกวิทยาคม 
๖ บ้านชีวิทยา ๑๖ บ้านหมี่วิทยา 
๗ พระนารายณ์ ๑๗ ล าสนธิวิทยา 
๘ หนองม่วงวิทยา ๑๘ พัฒนานิคม 
๙ ขุนรามวิทยา ๑๙ สระโบสถ์วิทยาคาร 

๑๐ ชัยบาดาลวิทยา   
 
  ในระหว่างวันที่ ๔-๖ เมษายน ๒๕๖๕ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนา
สมรรถนะการอ่านขั้นสู งส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ ผ่านการประชุมทางไกลด้วยวีดิทัศน์  
(video conference)  
  เนื่องจากเป็นงานนโยบายระดับกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การดูแลของคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช 
รฐัมนตรีช่วยว่ากระทรวงศึกษาธิการ และสอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ที่มีการติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง จึงขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ริหารโรงเรียนในการขับเคลื่อนขยายผล
การด าเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงฯ และติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างต่อเนื่อง 

ที่ประชุม  รับทราบ 

             3.10 การส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  
                     ตามหนังสือ สพม.ลพบุรี ที่ ศธ ๐๔๓๓๓/ว ๖๑๘ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ได้แจ้งให้
โรงเรียนด าเนินการส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายในวันที่ 
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จ านวน ๒ รายการคือ  
       ๑) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในฯ และข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทาง google form  
          ๒) รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในรูปแบบไฟล์ PDF 
รวม ๑ ไฟล์ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 
 

 



กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
          3.11 การด าเนินงานพัฒนาโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                การด าเนินงานพัฒนาโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเกณ์์มาตรฐาน 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และใช้เป็นหลักเทียบเคียงส าหรับส่งเสริม ก ากับติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา มีคู่มือและประเมินมาตรฐานฯ มี 5 ด้าน 
 ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมศึกษา ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  สิ่งแวดล้อมศึกษา  
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายสิ่งแวดล้อม
ศึกษาและด้านผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ประกอบด้วย 13 มาตรฐาน และ 31 ตัวชี้วัด เป้าหมายสูงสุดในการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมศึกษาสู่ความยั่งยืนให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องได้มีความตระหนัก เห็นคุณค่าในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือ สพม.ลพบุรี ที่ ศธ04333/ว1299 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 
2564 และหนังสือ สพม. ลพบุรี ที่ ศธ04333/ว794  ลงวันที่  11 มีนาคม 2565 แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด  
ด าเนินการประเมินตามเกณ์์การประเมินมาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในวันศุกร์
ที่ 22 เมษายน 2565  พร้อมกับส่งรูปเล่มการด าเนินการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
(OR code) ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี จ านวน 1 เล่ม   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 

           3.12  ผลการประเมิน“โครงการส่งเสริมพัฒนาครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
และสร้างภูมิคุ้มกันกับนักเรียนการประชุมเชิงปฏิบัติการคัดกรองนักเรียนยากจน ประจ าปี 2565” 
วันที ่ 4  เมษายน 2565  ณ ห้องประชุมประดู่แดง  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 

             จ านวนโรงเรียนที่เข้าร่วมประชุม 23 โรงเรียน  จากท้ังหมด 25 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 92 
ความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ จาก 23 โรงเรียน 

ด้านวิทยากร 
1. การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร       คิดเป็นร้อยละ 100 
2. การถ่ายทอดความรู้       คิดเป็นร้อยละ 98.26 
3. สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น    คิดเป็นร้อยละ 100 
4. ใช้ภาษาท่ีเหมาะสมเข้าใจง่าย      คิดเป็นร้อยละ 98.26 
5. การตอบค าถามของวิทยากร      คิดเป็นร้อยละ 99.13 

 

คู่มือการด าเนินงานพฒันาโรงเรียนส่ิงแวดลอ้มศึกษา 



ด้านหลักสูตร 
1. ความรู้ ความเข้าใจในการน าเสนอในแต่ละหัวข้อการบรรยาย  คิดเป็นร้อยละ 98.26 
2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรมในแต่ละหัวข้อ   คิดเป็นร้อยละ 99.13 
3. เนื้อหาครอบคลุมตามเป้าหมายของโครงการ   คิดเป็นร้อยละ 100 
4. ระยะเวลาการอบรมเหมาะสมกับเนื้อหา    คิดเป็นร้อยละ 96.52 
5. การน าความรู้ในการอบรมไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์   คิดเป็นร้อยละ 100 

ปัญหาและอุปสรรค 
     - ห้องประชุมไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต 

ข้อเสนอแนะ 
     - อยากให้ขยายการอบรมเพ่ิมเป็น 2-3 วัน  
     - ขอขอบคุณผู้อ านวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยที่ให้ความอนุเคราะห์ห้องประชุม มา ณ โอกาสนี้ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

            3.13  การคัดเลือกส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจ าปี ๒๕๖๕ 
          ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดการคัดเลือกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
และสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคัดเลือกครูเพ่ือรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจ าปี ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
และสถานศึกษาบริหารจัดการและด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการเสริมสร้างทักษะชีวิต
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ป้องกันไม่ให้นักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษา และสนองนโยบายให้นักเรียน
ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม 
             ๑. สถานศึกษาในสังกัดประเมินตนเองและประเมินครู ตามหลักเกณ์์และวิธีการที่ก าหนดใน
คู่มือ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ โดยส่งผลการประเมินตนเองมายังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาภายในวันศุกร์ 
ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ และส่งผลการคัดเลือกครู ภายในวันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
             ๒. ด าเนินการคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดและคัดเลือกครูที่จัดส่งผลการประเมินจากข้อ ๑ 
ตามหลักเกณ์์และวิธีการที่ก าหนดในคู่มือ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒) พร้อมทั้งประเมินตนเองตามหลักเกณ์์ 
และวิธีการที่ก าหนดในคู่มือ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) โดยส่งผลการประเมินตนเองและผลการคัดเลือกสถานศึกษา 
ในสังกัดไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีท าหน้าที่คัดเลือกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาเพ่ือรับ
รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคัดเลือกครูเพ่ือรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะ
ชีวิต ประจ าปี ๒๕๖๕ ในระดับภูมิภาค (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) ภายในวันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕  และส่งผลการ
คัดเลือกครู ภายในวันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

การด าเนินการ ก าหนดส่ง 

สถานศึกษาในสังกัดประเมินตนเอง 
ส่ง สพม.ลพบุรี 
๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

ส่งผลการคัดเลือกครู 
ส่ง สพม.ลพบุรี 
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

ด าเนินการคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัด 
ส่ง สพท.รับผิดชอบ 
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

ส่งผลการคัดเลือกครู 
ส่ง สพท.รับผิดชอบ 
๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 

           3.14 ปฏิทินและแนวปฏิบัติการด าเนินการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้ส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓) แบบออนไลน์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 อนึ่ง ในกรณีนักเรียนมีผลการเรียนไม่สมบูรณ์ (ติด 0 ร มส) ให้สถานศึกษาก ากับ ติดตาม ช่วยเหลือ  
สอนซ่อมเสริมและด าเนินการวัด และประเมินผลให้ เสร็จสิ้น และอนุมัติการจบการศึกษา ภายในวันที่  ๑๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ และขอให้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลผ่านระบบ ปพ.๓ ออนไลน์ ให้ครบถ้วน ตามจ านวนคน 
ที่ได้รับอนุมัติการจบการศึกษาในแต่ละรุ่น ภายในระยะเวลา ๓0 วัน ตามค าสั่งที่กล่าวถึงข้างต้น ส าหรับการจัดส่ง
เอกสาร ปพ.๓ ขอให้จัดส่งต้นฉบับที่สั่งพิมพ์จากระบบ ปพ.๓ ออนไลน์ ที่ลงนามครบถ้วนและมีรหัสควบคุม 
(บาร์โค้ด) เท่านั้น โดยจัดส่ง จ านวน ๒ ชุด เพื่อให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดจัดเก็บ จ านวน ๑ ชุด 

คู่มือการคดัเลือกส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
เพ่ือรับรางวลัระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ประจ าปี ๒๕๖๕ 

 

คู่มือการคดัเลือกครูตน้แบบการจดัการเรียนรู้บูรณาการทกัษะชีวติ  



และรวบรวมจัดส่งให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดเก็บต่อไป ทั้ งนี้ จนกว่าจะมีการแก้ไขค าสั่ง 
และแนวปฏิบัติที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดไว้ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

            3.15 สรุปแบบสอบถามแบบสอบถามความเครียด และความปลอดภัยในการจัดการเรียนการสอน
ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาลพบุรี 

                         

ข้อมลูทัว่ไป (เพศ)

เพศ จ ำนวน
รอ้ยละจำกผู้ตอบ

แบบสอบถำม
รอ้ยละจำกนักเรยีนทัง้หมด (21369)

ชาย 2046 33.3 9.57

หญิง 4026 65.6 18.84

อืน่ๆ 65 1.1 0.3

รวม 6137 100 28.71

สรุปแบบสอบถามแบบสอบถามความเครียด และความปลอดภยั  

ในการจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้โควิด 19

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลพบรีุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปข้อมูลรายรายด้าน ประกอบด้วย ด้านความเครียด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.90 อยู่ในระดับ  ปานกลาง ด้านความ
ตระหนักรู้ สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มีค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 3.59 อยู่ในระดับมาก  
ด้านการจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)มีค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ 3.05 อยู่ในระดับ ปานกลาง ความปลอดภัยในสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.39 อยู่ในระดับ ปานกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            3.16 รายงานการรับนักเรียน 2656ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

ห้องเรียนปกติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชัน้ แผนการรับ สมัคร รับไว้ ร้อยละ 
ตามแผนการ
รับ 

ม.1 4410 3203 2382 54.01 
ม.4 4488 4509 2835 63.07 

 
 
 
 

กำรคัดเลือก
ม.3เดิม ม.3เดิม เข้ำสอบ

รบัไวh สมัคร (คน)

16012001 โคกส าโรงวทิยา 8 320 223 80 303 0 8 295 8 320 82 71 175 328 246 8 307

16012002 พบิูลวทิยาลัย 22 880 1,790 1,790 1,531 22 880

16012003 โคกกะเทียมวทิยาลัย 4 160 58 24 0 0 3 87 2 80 0 14 9 23 0 1 20

16012004 จุฬาภรณราชวทิยาลัย ลพบุรี 0 0

16012005 ดงตาลวทิยา 3 120 48 40 0 0 3 85 3 120 0 47 15 62 0 3 50

16012006 พระนารายณ์ 14 560 128 588 0 0 0 0 10 400 160 183 110 453 0 0 0

16012007 บ้านข่อยวทิยา 1 40 10 3 0 0 1 13 1 40 5 0 0 5 0 1 6

16012008 โคกตูมวทิยา 3 120 91 4 0 0 3 97 3 120 9 27 4 40 0 3 32

16012010 ท่าวุ้งวทิยาคาร 5 200 116 8 0 0 5 113 3 120 64 4 50 118 0 3 107

16012011 บ้านเบิกวทิยาคม 2 80 15 16 0 0 1 34 1 40 0 36 2 38 0 1 40

16012012 บ้านหมีว่ทิยา 9 360 42 258 0 0 8 299 7 280 0 202 45 247 0 7 206

16012013 ปิยะบุตร์ 3 120 57 6 0 0 3 59 3 120 0 31 5 36 0 3 23

16012014 บ้านชีวทิยา 3 120 28 25 0 0 3 45 2 80 0 7 3 10 0 1 9

16022001 พฒันานิคม 7 280 80 70 0 0 5 150 8 320 132 13 173 318 0 8 262

16022002 ชัยบาดาลวทิยา 11 462 129 275 0 0 11 379 8 336 218 58 184 460 210 8 336

16022003 โคกสลุงวทิยา 3 120 62 1 0 0 3 66 2 80 0 44 0 44 0 2 43

16022004 ชัยบาดาลพทิยาคม 5 200 66 36 0 0 5 118 4 160 0 55 9 64 0 4 75

16022005 ขุนรามวทิยา 1 40 18 8 0 0 0 0 1 40 0 15 2 17 0 0 0

16022006 เฉลิมพระเกยีรติ 3 108 14 13 19 0 1 19 2 72 18 1 9 28 22 2 19

16022007 ท่าหลวงวทิยาคม 5 200 117 24 0 0 4 128 4 160 0 110 16 126 0 3 118

16022008 สระโบสถ์วทิยาคาร 3 120 34 27 0 0 2 61 3 120 0 27 12 39 0 2 39

16022009 โคกเจริญวทิยา 5 200 78 1 0 0 3 102 5 200 0 68 17 85 0 4 117

16022010 ยางรากวทิยา 2 80 29 3 0 0 0 0 2 80 0 25 0 25 0 0 0

16022011 ล าสนธวิทิยา 4 160 38 41 0 0 3 88 4 160 0 49 41 90 0 3 90

16022012 หนองมว่งวทิยา 6 240 143 28 0 0 6 144 4 160 0 54 9 63 0 4 56

รวม 110 4410 1624 1579 322 0 81 2382 112 4488 688 1141 2680 4509 2009 93 2835

ม.1 ม.4

โรงเรยีน
นักเรยีนหอ้ง นักเรยีน

แผน รบัไว้แผน สมัคร กำรคัดเลือก รบัไว้

ในเขต นอกเขต เข้ำสอบ
จับ

สลำก
หอ้ง

สมัคร

นักเรยีนหอ้ง
นักเรยี

น ม.3รร.อ่ืน รวม
หอ้ง



ห้องเรียนพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น แผนการรับ สมัคร รับไว้ ร้อยละ 
ตามแผนการ
รับ 

ม.1 222 108 93 41.89 
ม.4 446 1354 397 81.01 

 
ที่ประชุม  รับทราบ 

กลุ่มกฎหมายและคดี 

3.17 การจัดตั้งกองทุนภายใน การบริหารจัดการกองทุน และการควบคุมก ากับดูแลกองทุน  
                   คณะรัฐมนตีเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 รับทราบความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา  
(คณะพิเศษ) เรื่อง การด าเนินการความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กรณี คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูล
ความผิดทางอาญาและทางวินัย และอยู่ระหว่างการด าเนินการส่วนแพ่งในคดีอาญา (เรื่องเสร็จที่ 1625/2564) 
และเห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามข้อสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกา(คณะพิเศษ) ดังกล่าวซึ่งเห็น
ควรไม่ให้หน่วยงานตั้งกองทุนภายในที่ไม่มีกฎหมายหรือระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีให้อ านาจไว้ และให้การ
บริหารจัดการกองทุนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายและระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และหน้าที่ และอ านาจของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
กองทุนนั้น รวมทั้งต้องมีหลักเกณ์์การควบคุมหรือก ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือมิให้เกิดการทุจริตเบียดบัง  
ในการใช้จ่ายเงินจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอโดยเคร่งครัดต่อไป  
                 ข้อเท็จจริงกรณีสรุปได้ว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติมอบหมายคณะกรรมการไต่สวนเบื้องต้น
กรณีมีการกล่าวหา นาย ก. ประธานกรรมการาบริหารกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษและส่งเสริมความมั่นคงตาม
โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. กับพวกรวม 17 คน ว่ากระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระท าความผิด
ต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ กรณีทุจริตเงินกองทุนสนับสนุนพิเศษและส่งเสริมความมั่นคงตามโครงการสวัสดิการ
เงินกู้ ช.พ.ค. ซึ่งได้ร่วมลงทุนในโครงการพลังงานไฟฟ้าขยะชุมชนของ บริษัท ห.จ ากัด เมื่อปี 2557 จ านวน 800 
ล้านบาท  ซึ่งพฤติการณ์ในการกระท าความผิด คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ  มีมติอนุมัติน าเงินกองทุนฯ  
ร่วมลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชนกับบริษัทฯ วงเงิน 800 ล้านบาท แบ่งจ่าย 3 งวด งวดที่ 1 
จ านวน 400 ล้านบาท งวดที่ 2 จ านวน 200 ล้านบาท และงวดที่ 3 จ านวน 200 ล้านบาท  และก าหนดให้
บริษัทฯ ต้องจ่ายเงินตอบแทนในอัตราร้อยละ 5 ตามจ านวนเงินลงทุน ตามสัญญาร่วมทุน โดยในการร่วมทุนเป็น
กรณีท่ีกองทุนฯ เข้าซื้อหุ้นของบริษัทฯ จ านวน 32,000,000 หุ้น หุ้นละ 25 บาท ซึ่งสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ใน
ราคาหุ้นละ 10 บาท โดยไม่ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงในการลงทุน และต่อมาบริษัทฯ ได้มีหนังสือขอรับเงินร่วมลงทุน 



งวดที่ 2 และงวดที่ 3 ในคราวเดียวกันจ านวน 400 ล้านบาท โดย  ตกลงจ่ายค่าตอบแทนให้กับกองทุนฯ เพ่ิมอีก
จ านวน 50 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการกองทุนฯ มีมติอนุมัติ และได้มีการถอนเงินจากบัญชีกองทุน โอนเข้าบัญชี
บริษัทฯ จึงเป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมีพฤติการณ์เป็นที่น่าสงสัยว่าเหตุใดจึงเร่งรี บจ่ายเงิน 
งวดที่ 2 และงวดที่ 3 และในกรณีที่บริษัทฯ ท าสัญญา  ซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในบริมาณ 3 เมกะวัตต์ 
แต่บริษัทฯ ไม่สามารถขายไฟฟ้าได้ภายใน 12 เดือน นับแต่วันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า จนกระทั้ง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคแจ้งสิ้นสุดสัญญาซื้อขายไฟฟ้า  ของบริษัทฯ ส านักงาน สกสค. จึงหารือข้อกฎหมายมายังส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ใน 4 ประเด็น คือ  

ประเด็นที่ 1 มติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ชี้มูลผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ถึง 16 ทั้งความผิดทาง
อาญาและทางวินัย มีผลผูกพันต่อการพิจารณาของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิดหรือไม่ 

ประเด็นที่ 2 การที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ยื่นฟ้องเจ้าหน้าที่ทั้ง 16 คน และบริษัท  
ห.จ ากัด เป็นจ าเลยในคดีอาญา โดยค าขอท้ายฟ้องคดีอาญาดังกล่าวได้ขอให้จ านวนทั้ง 17 ราย ร่วมกันคืนเงิน
จ านวน 800 ล้านบาท ให้แก่ส านักงานคณะกรรมการ สกสค. ผู้เสียหาย การด าเนินคดี อาญาและค าขอท้าย   
ค าฟ้องคดีอาญาดังกล่าวจะมีผลผูกพันต่อการพิจารณาของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด          
ทางละเมิดหรือไม่ 

ประเด็นที่ 3 ในการด าเนินการนี้ ส านักงานคณะกรรมการ สกสค. จะต้องด าเนินการเฉพาะ
ในส่วนค าขอท้ายฟ้องคดีอาญาที่ ให้ร่วมกันคืนเงิน จ านวน  800 ล้านบาท หรือสามารถด าเนินการ 
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ไปพร้อมกัน 

ประเด็นที่ 4  ในการด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่กรณีนี้จะถือว่า
ส านักงานคณะกรรมการ สกสค. รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่ าสินไหมทดแทนแต่เมื่อใด 
 และจะครบอายุความเมื่อใด  

คณะกรรมการกฤษฏีกา (คณะพิเศษ) ได้พิจารณาตอบข้อหารือดังกล่าวตาม บันทึก
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 1625/2564 โดยนอกจากตอบข้อหารือในประเด็นดังกล่าวแล้ว 
คณะกรรมการกฤษฏีกา (คณะพิเศษ) มีข้อสังเกตว่า กรณีข้อหารือนี้ ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ส านักงาน
คณะกรรมการ สกสค. ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐประเภทองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามกฎหมายเฉพาะมีสาเหตุ
ส าคัญประการหนึ่ง คือ ส านักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้มีการจัดตั้งกองทุนเป็นการภายในขึ้น  ทั้ง  ๆ ที่มิได้มี
การบัญญัติเรื่องนี้ไว้ในกฎหมายแต่อย่างใด โดยส านักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้มีการน าเงินกองทุนไปใช้จ่าย
ส าหรับการด าเนินงานที่ไม่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานตามาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติสภาครู  
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 รวมทั้งขาดการควบคุมก ากับดูแล  โดยคณะกรรมการบริ หารหรือ
คณะกรรมการที่มีหน้าที่และอ านาจก ากับดูแลหน่วยงานของรัฐนั้น หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเพ่ือให้การต่างๆ 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการบริหารงานของส านักงาน สกสค. ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือมีมติไม่ให้หน่วยงานตั้งกองทุนภายในที่ไม่มีกฎหมายหรือระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีให้อ านาจไว้ รวมทั้งมติ
ให้การจัดการกองทุนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายหรือระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
กองทุนนั้น รวมทั้งต้องมีหลักเกณ์์การควบคุมหรือก ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพเพ่ือมิให้เกิดการทุจริตเบียดบังใน
การใช้จ่ายเงิน จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ คณะรัฐมนตรี จึงมีมติ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 เห็นชอบ
ดังกล่าว 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

 



ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   - ไมมี่- 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ 

กลุ่มนโยบายและแผน 
5.1 เรื่อง  การระดมทรัพย์เพื่อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์  
      ตามที่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  ไดต้ั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  

เรื่อง ก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 
เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 38 ง ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่     
17 กุมภาพันธ์ 2564  เพื่อให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ก าหนดใหม่สามารถด าเนินการ
บริหาร และจัดการศึกษาได้ตามภารกิจงานที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุเจตนารมณ์
และวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นส าคัญ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  จึงได้มีหนังสือสั่งการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์ย้าย มาปฏิบัติ หน้าที่ 
ที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ประกอบกับ สพม.ลพบุรีได้จ้างลูกจ้างเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจต่าง ๆ  
รวมบุคลากรทั้งหมดจ านวน 30  คน  

    สืบเนื่องจาก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มีบุคลากรที่มาปฏิบัติหน้าที่ส านักงาน 
เพ่ิมขึ้น ประกอบกับ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการและการปฏิบัติหน้าที่   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี จึงขอความอนุเคราะห์โรงเรียนในสังกัด เพ่ือขอระดมทรัพยากร
เพ่ือการศึกษา เพ่ือใช้ในการจัดหาวัสดุ ครุภัณ์์ ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร โดยคิดงบประมาณจากจ านวน
นักเรียน ณ วันที่   10 พฤศจิกายน 2564 จ านวน 21,219 คน ๆ ละ 25 บาท รวมจ านวน 530,475  
บาท เพ่ือเป็นค่าวัสดุ ครุภัณ์์ ดังนี้ 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค (ส่วนกลาง)      จ านวน     1  เครื่อง  
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ         จ านวน  19  เครื่อง  
3. เครื่องปริ้นท์เตอร์แบบอิงค์เจ็ท        จ านวน    2  เครื่อง  
4. เครื่องปริ้นท์เตอร์แบบเลเซอร์        จ านวน    2  เครื่อง   
5. โต๊ะพับเอนกประสงค์ห้องประชุม        จ านวน   20  ตัว 
6. เก้าอ้ีห้องประชุม          จ านวน   50  ตัว  
7. เครื่องส ารองไฟ          จ านวน   20  ตัว  
8. เครื่องแสกน          จ านวน     2  ตัว 

ที่ประชุม   เห็นชอบให้ด าเนินการ ดังนี้  
1. ระดมทรัพย์ และขอรับการสนับสนุนจากโรงเรียนขนาดกลาง - ใหญ่พิเศษ   

13 โรงเรียน  คิดตามรายหัวนักเรียน รายละ 20 บาท   =  355,560 บาท 
2. ระดมทรัพย์ และขอรับการสนับสนุนจากโรงเรียนขนาดเล็ก   

12 โรงเรียน  คิดตามรายหัวนักเรียน  รายละ 15 บาท  =  51,615 บาท 
รวมงบประมาณที่จะได้รับ  407,175  บาท 

3. ขอรับการโอนเงินระดมทรัพย์ ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 โดยกลุ่มบริหารงานการเงิน 
และสินทรัพย์ จะแจ้งหมายเลขบัญชีให้ทางโรงเรียนทราบ ในล าดับต่อไป 

4. ให้จัดหาครุภัณ์์เฉพาะที่จ าเป็นก่อน 
 5. ห้ามเรี่ยไรจากนักเรียน หรือผู้ปกครองนักเรียนโดยเด็ดขาด 
 6. การรับการสนับสนุน ขอให้เป็นไปด้วยความสมัครใจของโรงเรียน 
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