
 
 

รายงานการประชุมผู�อํานวยการสถานศึกษาและรองผู�อํานวยการสถานศึกษาในสังกัด 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

ครั้งท่ี 1/2564 
วันท่ี 2 เมษายน พ.ศ.2564 

ณ ห�องประชุมโรงเรียนชุมชนบ�านพบพระ อําเภอพบพระ  จังหวัดตาก 
        ................................................. 
ผู�มาเข�าประชุม  จํานวน  195  คน  

เริ่มประชุมเวลา  08.00 น 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 

  นายป�ลัทธ�  อุดมวงษ�  ผอ.สพป.ตาก เขต 2  ประธานท่ีประชุม กล'าวเป�ดการประชุม 
และนําเรื่องอ่ืนๆ นําเรียนท่ีประชุมทราบไปพร-อมๆ กับท'านรอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 และผอ.กลุ'มทุกกลุ'ม 

เรื่องท่ี 1 ขอขอบคุณผู�อํานวยการสถานศึกษาข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด 
   ขอขอบคุณท'านผู-อํานวยการสถานศึกษาข-าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกโรงเรียน
ในสังกัดท่ีให-กําลังใจ ท่ีมีส'วนเก่ียวข-องในส'วนของการจัดทําเอกสารและร'วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานในเรื่อง
ของทักษะอาชีพ ทักษะวิชาการและทักษะชีวิต  ในการประเมินเลื่อนวิทยฐานะผู-อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาเชี่ยวชาญ โดยได-รับคําชมจากท'านประธานคณะกรรมการฯ ซ่ึงคณะกรรมการได-เห็นถึงการปฏิบัติได-
จริงของนักเรียน 

เรื่องท่ี 2 การจัดสร�างวัตถุมงคลเจ�าพ8อพะวอ 
   การจัดสร-างวัตถุมงคลเจ-าพ'อพะวอเพ่ือนําเงินท่ีได-จากการบูชาเจ-าพ'อพะวอ มาใช-ในการ
ปรับปรุงอาคารสถานท่ีภายใน สพป.ตาก เขต 2 ในตอนนี้ได-ดําเนินการปรับปรุงตามวัตถุประสงค�เรียบร-อยแล-ว 
รายละเอียดการดําเนินการกลุ'มอํานวยการจะแจ-งให-ทราบอีกครั้ง ขอประชาสัมพันธ�ในการติดต'อราชการภายใน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานท่ีนั่งพัก รอ ระหว'างติดต'อราชการ ท'านสามารถใช-บริการห-องรับรอง 
ชื่อ เฮือนพักครู ท่ีทางเขตพ้ืนท่ีได-จัดเป@นห-องรับรองเพ่ือให-บริการสําหรับผู-ท่ีมาติดต'อราชการหรือนั่งทํางาน  
สามารถด่ืมชา กาแฟ น้ําหวาน ขนม ฟรี ระหว'างรอการติดต'อราชการ  

เรื่องท่ี 3 สถานการณ:ชายแดน 
   ด-วยสถานการณ�การแพร'ระบาดโรคติดเชื้อโควิด 2019 สบค.ได-สั่งการป�ดในพ้ืนท่ีท่ีเป@น
จุดเสี่ยงต'อการแพร'ระบาด และการสู-รบในระหว'างประเทศของประเทศเมียนมาร� ฝากเน-นย้ําให-สถานศึกษาท่ี
อยู'ติดชายแดนทุกโรงเรียนให-เฝDาระวัง ถ-าเห็นว'ามีความเสี่ยงก็ขอให-เป�ดสถานศึกษาได-เลยทันที เพราะเหลืออีก
ประมาณ 1 สัปดาห� ก็จะป�ดภาคเรียน อยากให-โรงเรียนช'วยระมัดระวังถึงแม-ป�ดภาคเรียนก็ต-องย้ําเตือน
นักเรียนทุกคนไม'ให-ไปใกล-บริเวณท่ีมีความเสี่ยง จะต-องกําหนดมาตรการให-เป@นลายลักษณ�อักษรท่ีชัดเจน 
และย้ําการมาปฏิบัติหน-าท่ีให-ข-าราชการครูระหว'างป�ดภาคเรียนเม่ือมีข-อราชการต-องมาปฏิบัติหน-าท่ีหาก 
ไม'มาปฏิบัติหน-าท่ีถือว'าท'านขาดราชการ 
 
 
 
 

/เรื่องท่ี 4 ระบบดูแล... 
 
 
 



๒ 

 

เรื่องท่ี 4 ระบบดูแลช8วยเหลือนักเรียน 
   ในช'วงป�ดภาคเรียนข-าราชการครูท่ีอยู'ในพ้ืนท่ีขอให-กําชับช'วยสอดส'องดูแลนักเรียน ดังนี้ 
   1. เนื่องจากในช'วงนี้อากาศร-อนอาจจะมีนักเรียนไปเล'นน้ํา เกรงว'าอาจจะเกิดเหตุข้ึนมา
ภายหลัง ฉะนั้นการปDองกันสําคัญท่ีสุด 
  2. อาคารเรียนจะต-องกําหนดเวรรักษาการณ�ให-ชัดเจน ความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี
จะต-องกําหนดมาตรการท่ีชัดเจน เช'นก่ิงไม- ใบไม- อาคารท่ีเป@นสุ'มเสี่ยงจะได-รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ท'าน
ต-องปDองกันเพ่ือไม'ให-เกิดเหตุ 
   3. การเยี่ยมบ-านนักเรียน ขอชมเชยหลายโรงเรียนท่ีเป@นตัวอย'างในการเยี่ยมบ-าน ในช'วงเป�ด
ภาคเรียนถึงแม-จะไม'ได-เยี่ยมบ-านแต'ครูในพ้ืนท่ีก็สามารถลงพ้ืนท่ีไปดูแลเด็กนักเรียนถือว'าเป@นการติดตามในช'วง
ป�ดภาคเรียนว'านักเรียนมีกิจกรรมและมีความสนใจอะไรบ-าง 

เรื่องท่ี 5 รูปแบบนโยบายของรัฐมนตรีว8าการกระทรวงศึกษาธิการ 
   ขอให-ติดตามและศึกษานโยบายของรัฐมนตรีว'าการกระทรวงศึกษาธิการ 12 นโยบาย  
7 วาระเร'งด'วน และรูปแบบการทํางานท่ีเรียกว'า TRUST การสร-างความเชื่อม่ันไว-วางใจให-สังคม  

เรื่องท่ี 6 การย�ายข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   ด-วยอัตราการย-ายออกนอกพ้ืนท่ีของข-าราชการครูมีจํานวนมากกว'าข-าราชการครูท่ีย-ายเข-ามา
ในพ้ืนท่ี จึงส'งผลให-ขาดอัตรากําลังครูภายในพ้ืนท่ีของโรงเรียนในสังกัด เขตพ้ืนท่ีจึงได-เกลี่ยอัตรากําลังของครู
อัตราจ-างเสริมให-กับโรงเรียนท่ีขาดครูครบชั้นเรียนก'อน ไม'ได-เกลี่ยเพ่ือเป@นไปตามเกณฑ� ก.ค.ศ. เพ่ือแก-ไข
ปMญหาขาดแคลนครู 

เรื่องท่ี 7 การเล่ือนข้ันเงินเดือน 

   จากการตรวจสอบข-อมูลท่ีผ'านโรงเรียนได-ส'งข-อมูลให-กับเขตพ้ืนท่ี ผลปรากฏว'าร-อยละท่ีเลื่อน
ไม'สอดคล-องกับผลการประเมินท่ีให-มา และการใช-ข-อมูลเม็ดเงินเกินวงเงินท่ีโรงเรียนได-รับเป@นส'วนใหญ' 

   เน-นย้ําและระมัดระวังให-ความสนใจในการเลื่อนเงินเดือน กระบวนการต-องดําเนินการให-
ถูกต-อง เอกสารประกอบท่ีเก่ียวข-องเก็บไว-เป@นหลักฐาน และแจ-งให-กับผู-ถูกประเมินรับทราบอย'างชัดเจน 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล�ว 
   - การประชุม ครั้งท่ี 4/2563 เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563  
     ณ ห-องประชุมกาสะลอง โรงเรียนแม'สอด อําเภอแม'สอด จังหวัดตาก 
   (รายละเอียดเอกสาร สามารถดาวน:โหลดได�จากเว็บไซต:   
   www.takesa2.go.th/site/index.php) หมวดหนังสือราชการ 
     มติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพ่ือทราบและพิจารณา 

นายสุทัศน: ศรีดาเดช รองผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
เรื่องท่ี 1 การพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน 
   การพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีผ'านมา ตามกําหนดให-ส'งภายในวันท่ี 1 เมษายน 2564 
มีบางโรงเรียนท่ียังไม'ส'งภายในเวลาท่ีกําหนด ขอให-เร'งดําเนินการ หากมีข-อสงสัยสามารถติดต'อสอบถามท่ี
กลุ'มบริหารงานบุคคล 
 

/เรื่องท่ี 2 ขอช่ืนชม... 
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เรื่องท่ี 2 ขอช่ืนชมและขอขอบคุณผู�อํานวยการสถานศึกษาในเขตอําเภอพบพระ 
   ขอชื่นชมและขอขอบคุณผู-อํานวยการสถานศึกษาในเขตอําเภอพบพระท่ีเป@นเจ-าภาพและ
สถานท่ีในการจัดการประชุมในครั้งนี้  

นางเมตตา แสวงลาภ รองผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
เรื่องท่ี 1 การพัฒนาการอ8านไม8ออก เขียนไม8ได� 
   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได-มีโครงการพัฒนาการอ'านไม'ออก
เขียนไม'ได- ระดับชั้นประถมศึกษาปRท่ี 2 – 3 อย'างต'อเนื่อง โดยมีการพัฒนาครูและผลิตสื่ออ'านไม'ออก  
เขียนไม'ได- สําหรับนักเรียนบนพ้ืนท่ีสูง (RRC : Read Right For Child) และได-ขยายผลให-แก'โรงเรียนใน
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร สังกัด สพป.ตาก เขต 2 เพ่ือแก-ปMญหานักเรียนอ'านไม'ออก
เขียนไม'ได- โดยความร'วมมือกับจังหวัดตากได-จัดทําโครงการส'งเสริมสนับสนุนพัฒนาการเรียนรู- เด็กนักเรียน
และเยาวชนถ่ินทุรกันดารในจังหวัดตาก 
   กลุ'มนิเทศ ติดตาม วัดและประเมินผลได-ออกคู'มือ 2 (RW: Read Write Right) โดยใช-
ทักษะบันได 5 ข้ันและแบบฝdก RRC ในการพัฒนาและแก-ปMญหานักเรียนท่ีอ'านไม'ออกเขียนไม'ได- 

เรื่องท่ี 2 แจ�งการประชุมผู�อํานวยการสถานศึกษาและรองผู�อํานวยการสถานศึกษาในสังกัดในครั้งต8อไป 
   การประชุมผู-อํานวยการสถานศึกษาและรองผู-อํานวยการสถานศึกษาในสังกัดในครั้งต'อไป 
เขตพ้ืนท่ีได-พิจารณาพร-อมกับตัวแทนของแต'ละอําเภอท้ัง 5 อําเภอ และได-กําหนดเจ-าภาพในการจัดการ
ประชุมครั้งต'อไป ดังนี้ 
   1) วันท่ี 14 พฤษภาคม 2564 เจ-าภาพในการจัดประชุม อําเภอท'าสองยาง 
   2) เดือน กรกฎาคม 2564 เจ-าภาพในการจัดประชุม อําเภอแม'สอด 
   3) เดือน กันยายน 2564 เจ-าภาพในการจัดประชุม อําเภอแม'ระมาด 
   4) เดือน พฤศจิกายน 2564 เจ-าภาพในการจัดประชุม อําเภออุ-มผาง 
   5) เดือน มกราคม 2564 เจ-าภาพในการจัดประชุม สพป.ตาก เขต 2 

นายพงษ:ศาสตร: ไพรสินธ: รองผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
เรื่องท่ี 1 การสํารวจผู�ท่ีมีความประสงค:ฉีดวัคซีน ปSองกัน โควิด 2019 
   ด-วยเขตพ้ืนท่ีได-รับการประสานงานจากโรงพยาบาลแม'สอดเรื่องการสํารวจผู-ท่ีมีความ
ประสงค�ฉีดวัคซีน ปDองกัน โควิด 2019 เนื่องจากเป@นเรื่องเร'งด'วนกลุ'มส'งเสริมการจัดการศึกษาจึงได-แจ-งใน
ช'องทาง LINE ของผู-อํานวยการสถานศึกษาแล-ว จึงขอความอนุเคราะห�ผู-อํานวยการสถานศึกษาในกลุ'มของ
อําเภอแม'สอดกรอกขอมูลผู-ท่ีประสงค�ฉีดวัคซีนปDองกันโควิด 2019 ตามแบบท่ีส'งให-และส'งกลับมาท่ีกลุ'ม
ส'งเสริมการจัดการศึกษาภายในวันนี้ เวลาไม'เกิน 17.30 น. โดยข-าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดทุกท'านจะได-รับการฉีดวัคซีน ปDองกัน โควิด 2019 ณ โรงพยาบาลแม'สอดราม 
เรื่องท่ี 2 การจัดสรรเงินอุดหนุนยากจนพิเศษภาคเรียนท่ี 2/2563 
   การจัดสรรเงินอุดหนุนยากจนพิเศษภาคเรียนท่ี 2/2563  มีโรงเรียนจํานวน 9 โรงเรียนท่ี
ตกหล'นสําหรับนักเรียนท่ีคัดกรองใหม' เป@นจํานวนนักเรียนท้ังหมดร-อยห-าสิบกว'าคน เน-นย้ําให-ทุกโรงเรียน
รีบดําเนินการตามระเบียบแนวทาง 
 
 
 
 

/เรื่องท่ี 3 การขับเคล่ือน... 
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เรื่องท่ี 3 การขับเคล่ือนการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร:โรงเรียนในโครงการอนุรักษ:พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
   ตามท่ี สพป.ตาก เขต 2 ได-แจ-ง เรื่อง การรวบรวมข-อมูลตามโครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจําปR 2564 
จังหวัดตาก และ เรื่อง การขับเคลื่อนการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร�โรงเรียนในโครงการอนุรักษ�พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ฯ ในพ้ืนท่ี แจ-งแนวทางการสมัครสวนพฤกษศาสตร�โรงเรียนฯ  ไปแล-วนั้น  
   จากฐานข-อมูลโรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต 2 จํานวน 121 แห'งของจังหวัดตาก 
ปMจจุบันโรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต 2 ได-เป@นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร�โรงเรียน จํานวน 65 แห'ง และ
ยังไม'ได-เป@นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร�โรงเรียน จํานวน 56 แห'ง เนื่องจากเป@นนโยบายของผู-ว'าราชการ
จังหวัดตาก จึงขอความร'วมมือโรงเรียนท่ียังไม'ได-สมัครเป@นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร�โรงเรียนเข-าร'วม
โครงการทุกโรงเรียน วัตถุประสงค�เพ่ือเป@นการรวบรวมพันธ�พืชในชุมชนมาเป@นแหล'งเรียนรู-ให-นักเรียนได-
ศึกษา ซ่ึงตามแผน 5 ปR นโยบายของผู-ว'าราชการจังหวัดตาก ภายในปR 2569 ทุกโรงเรียนในจังหวัดตาก
จะต-องเข-าร'วมโครงการครบ 100 เปอร�เซ็นต� 
เรื่องท่ี 4 การเสนอขอความชอบผู-ปฏิบัติงานด-านยาเสพติด 
   การเสนอขอความชอบผู-ปฏิบัติงานด-านยาเสพติดในทุกๆปR เน-นย้ําในการเสนอขอ
ความชอบผู-ปฏิบัติงานด-านยาเสพติด พบว'าหลายท'านขาดคุณสมบัติไม'มีชื่ออยู'ในกําลังพลผู-ปฏิบัติงานด-าน
ยาเสพติด ในแต'ละปRท'านจะต-องนําเข-าชื่อกําลังพลผู-ปฏิบัติงานด-านยาเสพติดในระบบ ขอความร'วมมือ
ประชาสัมพันธ�ให-กับบุคลากรในโรงเรียนของท'านให-เข-าร'วมการเสนอขอความชอบผู-ปฏิบัติงานด-านยาเสพติด 

นางจันจิรา มงคล ผอ.กลุ8มบริหารงานบุคคล 

   กลุ'มบริหารงานบุคคลได-ประสานงานกับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก ในการขอเปลี่ยน
วิชาเอก ตอนนี้สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดตากยังไม'ได-นําตําแหน'งท้ังหมดเข-าไปขอ ก. ซ่ึงสํานักงานเขตขอแจ-ง
ว'าท'านสามารถยื่นขอเปลี่ยนตําแหน'งได-แต'ท้ังนี้จะต-องผ'านคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณา และดูมาตรฐาน
ตําแหน'งวิชาเอกของสถานศึกษาตามท่ี สพฐ. กําหนด 

การเสวนาเชิงวิชาการในหัวข�อ ดังนี้ 

1. ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

   ในหลายโรงเรียนได-มีการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษารอบท่ี 4 ไปแล-ว
และได-รับผลการประเมินผลเป@นในระดับดี การต'อยอดในระดับ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม พวกเราพร-อม แต'ด-วย 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานขอระงับในส'วนของการดําเนินการไปก'อน   

ผอ.โรงเรียนชุมชนบ-านพบพระ 

   เป@นการเตรียมความพร-อมในการพัฒนาร'วมกัน เพราะระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาจะบ'งบอกว'าการประกันคุณภาพของผู-เรียน ผู-บริหารการจัดการศึกษา การศึกษาเป@นอย'างไร 
ต-องดําเนินการร'วมกับผู-ปกครอง มีการประชุมอย'างสมํ่าเสมอ มีการสอดแทรกในเรื่องของการทํางาน  
วาระการประชุมจะมีการอย'างเป@นระบบทุกครั้ง  
 
 
 

/ผอ.โรงเรียนไทย... 
 
 
 



๕ 

 

ผอ.โรงเรียนไทยราษฎร:คีรี  

   1. ระดับอนุบาลเน-นในเรื่องโครงงานวิทยาศาสตร�น-อยนวัตกรรมในการพัฒนาของเด็ก
นักเรียนทางระบบประกันคุณภาพจะเน-นในเรื่องของการต'อยอด  

   2.ระดับประถมศึกษาจะเน-นในเรื่องของโรงเรียนสุจริตและบริษัทสร-างการดีในการท่ี 
จะขับเคลื่อนในเรื่องของการทํางานบูรณาการกับการสอนของครูโดยใช- Active Learning ในฐานะท่ีเราเป@น
ผู-บริหารเราจะทําอย'างไร ขับเคลื่อนให-มีกระบวนการเรียนรู-ท่ีสามารถออกแบบและไปสู'การเรียนการสอน 
ท่ีปฏิบัติจริงได-จะเป@นตัวสําคัญ  

   3. ระดับมัธยมจะเน-นเรื่องของหลักสูตรของทักษะอาชีพ และมีการถอดบทเรียนทุกครั้ง 
ท่ีจะนําไปสู'การพัฒนา 
ผอ.โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 
มาตรฐานท่ี 1 

   เริ่มกระบวนการพัฒนาครูสร-างความเข-าใจให-กับครู ระบบประกันคุณภาพภายในเป@นส'วนหนึ่ง
ของการปฏิบัติงานจะพัฒนาครูผ'านกระบวนการ PLC เพราะกระบวนการ PLC มีผลต'อวิทยาฐานะต'อครู  
ในกระบวนการ PLC จะขับเคลื่อนวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู-ให-กับนักเรียนถ'ายทดท้ังเรื่องวิธีการสอนแบบ 
Active Learning ซ่ึงโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 เป@นโรงเรียนหนึ่งใน 38 เขตพ้ืนท่ี ท่ีไปรับวิธีการเรียนรู-แบบ 
Active Learning จาก สพฐ. และจะขยายผลสู'กระบวนการจัดการเรียนรู-ในห-องเรียนและทําวิจัยในชั้นเรียน
ต'อไป ทุกตัวชี้วัดท่ีอยู'ในวง PLC ครูสามารถนําไปใช-ในการเลื่อนวิทยาฐานะแบบ ว 21 ได- 
มาตรฐานท่ี 2 
   ครูนําองค�ความรู-ไปพัฒนาผู-เรียนในเรื่องผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะพึงประสงค� 
มาตรฐานท่ี 3 
   ผู-บริหารใช-กระบวนการบริหารแบบบูรณาการ โดยความร'วมมือท้ังครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาและตัวนักเรียนเอง ทําระบบประกันภายในให-มีคุณภาพ 

นางกันยารัตน: บุญมาลีรัตน: ศึกษานิเทศก:ชํานาญการ 

   ขอบคุณทุกโรงเรียนท่ีช'วยร'วมกันพาคิดพาทําสู'เปDาหมายของงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เขตพ้ืนท่ีได-วิเคราะห�ข-อมูล จาก SAR กลุ'มโรงเรียนได-เชิญครูท่ีดูแลงานประกันฯ และได-ผลการ
ดําเนินการ และได-มองเห็นถึงปMญหา ดังนี้  
   1. ขาดการนิเทศติดตามฯ ท่ีเป@นระบบของเขตพ้ืนท่ี  
   2. ขาดการวิเคราะห�ในการเขียน SAR แต'ละโรงเรียนยังไม'ได-เจาะลึกในส'วนของการ
จัดการเรียนรู-ของครูท่ีมีความหลากหลายในเรื่องของเชิงลึกกับการเรียนรู-แบบ Active Learning   

   ขอความมือกลุ'มโรงเรียนช'วยกันขับเคลื่อนงานประกันภายในบริบทของกลุ'มโรงเรียนโดย
งบประมาณประจําปR 2564 ได-รับการอนุเคราะห�จาก ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ได-จัดสรรงบประมาณให-กับ
กลุ'มโรงเรียน กลุ'มละ 20,000 บาท โดยทางกลุ'มโรงเรียนได-ทําโครงการเสนอมาท่ีเขตพ้ืนท่ี และขอให-ใช-
งบประมาณฯ ในไตรมาสท่ี 3 และได-ตั้งแต'ละกลุ'มโรงเรียนเป@นโรงเรียนแกนนําระบบประกันคุณภาพใน
สถานศึกษาจะเริ่มดําเนินการในประมาณเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 โดยจะจัดการประชุม โดยทีมงานของ
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 จะเป@นผู-ดําเนินการ ขับเคลื่อนในส'วนของการเขียนรายงานตนเองของสถานศึกษา 
เพ่ือให-สอดรับกับประเด็นคุณภาพภายนอกของ สมศ. ในปRต'อไป และมี ผู-อํานวยการโรงเรียนท่ีผ'านการ
ประเมินและได-ผ'านไปเป@นผู-ตรวจเข-ามาให-คําเสนอแนะกับเขตพ้ืนท่ีมาให-แนวทางในการเขียน SAR  
และจะดําเนินการนิเทศกํากับติดตาม                                             /2. การพัฒนาแหล8งเรียนรู�... 
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2. การพัฒนาแหล8งเรียนรู�สู8ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะวิชาการ 
2.1 การพัฒนาแหล8งเรียนรู�สู8ทักษะชีวิต 

ผอ.โรงเรียนบ�านยะพอ 

   โรงเรียนบ-านยะพอเป@นโรงเรียนขยายโอกาสการศึกษา พ้ืนท่ีอยู'ติดชายแดนมีนักเรียน 
เป@นชนเผ'า (กระเหรี่ยง) โดยเริ่มวิเคราะห�บริบทของพ้ืนท่ีและเห็นถึงการทอผ-าท่ีเป@นเอกลักษณ�ของตนเอง
ของคนในพ้ืนท่ี จึงคิดได-ว'าจะส'งเสริมทางด-านทักษะชีวิต เราควรให-เค-าตระหนักและเห็นคุณค'าของตนเองก'อน 
และจึงพัฒนาตามวิถีท่ีเค-าเป@นอยู' จึงได-ทดลองใช-พืชในท-องถ่ินมาทําน้ํายาท่ีจะใช-ย-อมผ-า เราจึงได-น้ํายา 
จากกระเพา ซ่ึงกระเพามีสารของการยับยั้งเชื้อรา จึงนํามาลงวิชาในวิทยาศาสตร�โดยท่ีไม'ลืมความเป@นวิถี 
ให-นักเรียนลองย-อมผ-าจากกระเพา ด้ังนั้นเราจึงได-ผลผลิตผ-าท่ีย-อมจากกระเพากันเชื้อรา จากนั้นจึงได-ส'งเข-า
ประกวด 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม ผลงานคือ เหรียญเงินระดับภูมิภาค ในปRท่ี 2 ได-นําผ-าทอปะกากะยอ 
บวกกับผ-าทอในหมู'บ-านนํามาประยุกต�ทําเป@นผลิตภัณฑ�ต'างๆ เช'น กระเปsา และให-นักเรียนออกแบบการ
ประชาสัมพันธ�การจําหน'ายผลิตภัณฑ� ผลคือเด็กเริ่มเห็นคุณค'าของตนเอง และได-นําผลงานเข-าประกวด 
ประกวด 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม อีกครั้ง และได-ผลงาน เหรียญเงิน 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม 
ระดับประเทศ และมีการต'อยอดโดยเน-นวิถีชีวิตความเป@นอยู'คือการนําดนตรีพ้ืนเมืองของชุมชนเข-าประยุกต�
กับผลิตภัณฑ�ผ-าท่ีเรามีอยู' โดยการทําเป@นของชําร'วย เพ่ือจําหน'ายและสร-างรายได-ให-กับชุมชน ต'อไป 

ผอ.โรงเรียนไทยราษฎร:คีรี 
    โรงเรียนไทยราษฎร�คีรี เป@นโรงเรียนอยู'ในกลุ'มชาติพันธุ� การวิเคราะห�บริบทของโรงเรียน
คือกระบวนการการบริหารแบบยืดโรงเรียนเป@นฐาน จุดเด'นของโรงเรียนคือเด็กอยู'ในกลุ'มชาติพันธุ�  
เด็กมีแรงบันดาลใจ มุ'งม่ัน มีการแบ'งแหล'งเรียนรู-ท้ังหมด 6 ฐาน โดยเน-นของเรื่องภาคีเครือข'าย ดังนี้ 
   1. ศูนย�ฝdกอาชีพอินคาอินดอยสคูล ช็อป  
   2. ไทยราษฎร�ซาลอน 
   3. ไทยราษฎร�โนโฟม 
   4. สวนผักมอบรัก 
   5. ไก'ไขอารมณ�ดี 
   6. โรงเรียนธนาคาร 

ผอ.โรงเรียนห�วยน้ํานักวิทยา 

   กิจกรรมเพ่ิมคุณลักษณะการประกอบอาชีพเกิดจากการวิเคราะห�สภาพบริทบของนักเรียน
ซ่ึงนักเรียนอยู'ในกลุ'มชาติพันธุ� ข-อมูลท่ีได-จากการวิเคราะห�นักเรียนท่ีกําลังจะจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต-น
จะต-องให-เด็กมีทักษะการเรียนรู-ท่ีจะให-เด็กเกิดอาชีพ โรงเรียนห-วยน้ํานักวิทยามีความโชคดีท่ีข-าราชการครู 
มีศักยภาพมีความรู-ความสามารถหลากหลายด-านจึงเป@นท่ีมาของการเริ่มทักษะอาชีพ ท้ัง 5 อาชีพ จึงเกิดเป@น 
อัตลักษณ�ของโรงเรียนคือเด็กท่ีจบการศึกษาจากโรงเรียนบ-านห-วยน้ํานักทุกคนจะต-องมีทักษะอาชีพและ 
มีรายได-ระหว'างเรียนและมีเงินออม รายได-ท่ีเกิดจากทักษะอาชีพ 6 อาชีพ ดังนี้ 
   1. กิจกรรมเบเกอรี่และอาหาร 
   2. กิจกรรมงานช'างพ้ืนฐาน 
   3. กิจกรรมอาหารไทยสร-างสรรค�เพ่ือการประกอบอาชีพ 
   4. กิจกรรมเสริมสวยหญิงตัดผมชาย 
   5. กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษพืชปลอดภัย 
   6. กิจกรรมลูกประคบนวดแผนไทย 

/ผอ.โรงเรียนชุมชน... 
 
 



๗ 

 

ผอ.โรงเรียนชุมชนบ�านพบพระ 
   สร-างโอกาสทางการเรียนรู- สู'การพัฒนาท่ียั่งยื่น หลักในการทํางานของผู-อํานวยการ 
โรงเรียนชุมชนบ-านพบพระ โรงเรียนชุมชนบ-านพบพระเป@นโรงเรียนประจําอําเภอ เป@นโรงเรียนท่ีมีความ
พร-อมทุกด-านเพ่ือการเปลี่ยนแปลง โดยสร-างความตระหนักให-กับครูและนักเรียน คือการกล-าท่ีจะ
เปลี่ยนแปลงตนเอง เริ่มจากการวิเคราะห� SWOT โรงเรียนชุมชนบ-านพบพระมีจุดแข็งมากมาย ทรัพยากรท่ี
เป@นเงิน บุคลากรทางการศึกษา  อาคารสถานท่ี มีความพร-อม ความเข-มแข็งจากบุคคลภายนอก กรรมการ
สถานศึกษา ทุกท'านเหล'านี้ให-ความสําคัญกับโรงเรียนชุมชนบ-านพบพระมาก จึงเกิดความคิดท่ีจะเริ่มให-มี
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร Mini English Program หลักสูตร NEP หลักสูตรภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
กลักสูตรภาษาพม'าเพ่ือการสื่อสารและการมีงานทํา และด-วยความร'วมมือและความอนุเคราะห�จากทุกฝxายท่ี
เก่ียวข-องจนมาถึงวันนี้โรงเรียนชุมชนบ-านพบพระได-เป�ดการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร Mini English 
Program ท่ีผ'านการรับรองหลักสูตร Mini English Program จากกระทรวงศึกษาธิการท่ีถูกต-องตาม
กฎหมายและสามารถเบิกค'าเล'าเรียนได-ตามปกติ และได-ปรับห-องเรียนภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร เพ่ือให-เด็ก
นักเรียนได-สัมผัสถึงบรรยากาศของชาวจีนจริงๆ และปรับหลักสูตรภาษาจีน โดยได-รับความร'วมมือจากครู
โรงเรียนราษฎร�วิทยา  

ผอ.โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 
   โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 มีพ้ืนท่ีโรงเรียน 70 ไร' เป@นพ้ืนท่ีอาคารประกอบการเรียนการ 
การสอนประมาณ 35 ไร' ท่ีเหลือเป@นพ้ืนท่ีท่ีทําการเกษตรประมาณ 35 ไร' โดยการเริ่มปลูกอโวคาโด- 
และต-นกาแฟ และได-นํากาแฟจากชุมชนท่ีเป@นไร'ออร�แกนิกมาแปรรูป และใช-สูตรน้ําแร' Mont Fleur หมัก
ปุxมกาแฟ กาแฟสูตรกัญชง และผักเม็ด  
3 การจัดการศึกษาบนพ้ืนท่ีพหุวัฒนธรรม 
ผอ.โรงเรียนปYาไม�อุทิศ 4 
   พ้ืนฐานของประชากรนักเรียนมีความหลากหลายทางชาติพันธ� มีจํานวนนักเรียนท้ังสิ้น 
1,800 คน จึงได-จัดการศึกษาภายใต-อัตลักษณ� ให-โอกาสการศึกษา พัฒนาทักษะอาชีพ ได-เป�ดขยายโอกาส
ทางการศึกษาเพ่ือรองรับนักเรียนท่ีอยู'ห'างไกล กันดาร ขาดแคลนและมีความยากลําบากในการเดินทางให-ได-
มีโอกาสในการเข-าถึงการศึกษาให-มากท่ีสุด การเป�ดการเรียนการสอนจะมีแผนการการเรียนการสอน 4 แผน
หลัก เพ่ือรองรับความถนัดและความต-องการในการสร-างโอกาส การพัฒนาสร-างทักษะอาชีพ ดังนี้  
   1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร�คณิตศาสตร�  
   2. ศิลภาษา  
   3. ภาษาอังกฤษ  
   4. จีน   
   โดยการจ-างครูภาษาต'างประเทศและครูภาษาจีนเข-าทําการสอน ทางโรงเรียนได-
วิทยาลัยเทคนิคแม'สอดในการเป�ดการจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา ในสาขาคอมพิวเตอร�ธุรกิจ ช'าง
อุตสาหกรรมและช'างไฟฟDา เด็กนักเรียนท่ีจบการศึกษาส'วนใหญ'สามารถสอบเข-าเรียนต'อระดับมหาวิทยาลัย
ระดับแนวหน-าได- และนักเรียนส'วนหนึ่งท่ีไม'ได-เรียนต'อก็สามารถมีความรู-ประกอบอาชีพได- สําหรับการจัด
การศึกษาบนพ้ืนท่ีพหุวัฒนธรรมได-ออกแบบและมุ'งเน-นในการจัดการศึกษาแบบทวิศึกษาให-กับนักเรียนท่ี
การฝdกปฏิบัติการเพ่ิมพูนทักษะวิชาชีพ เพ่ือเป@นการสร-างอาชีพในอนาคต นักเรียนท่ีเรียนทวิศึกษายังได-เรียน
ต'อระดับ ปวส.และระดับปริญญาตรี ประมาณ 70 เปอร�เซ็นต� นักเรียนท่ีใช-วุฒิการศึกษาในการทํางานและ
ประกอบอาชีพประมาณ 10 เปอร�เซ็นต� ประกอบอาชีพอ่ืนๆ 10 เปอร�เซ็นต� ในปRการศึกษา 2563 
เนื่องจากโรงเรียนได-ตั้งอยู'ในพ้ืนท่ีท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม โรงเรียนจึงต้ังศูนย�การเรียนรู-เชิงพหุ
วัฒนธรรม เพ่ือมุ'งเน-นการอยู'ร'วมกันได-บนความแตกต'างในพ้ืนท่ี                      /ผอ.โรงเรียนรวมไทย... 
 
 



๘ 

 

ผอ.โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 
   บริบทของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 มีเนื้อท่ีประมาณ 47 ไร' 3 งาน การวางผังการพัฒนา
ของผู-อํานวยการก'อนหน-าท่ีค-อนข-างเป@นระบบ และได-เข-ามาพัฒนาในส'วนของการปลูกข-าวไร'หลังจากปลูก
เสร็จแล-วได-ปรึกษาหาจุดเด'นของโรงเรียน มีดังนี้  
   1. ข-าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเข-มแข็งและมีความสามัคคี 
   2. ข-าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู-ความสามารถท่ีจะร'วมกันพัฒนา
โรงเรียน 
   3. ชุมชนมีความเข-มแข็งและให-การสนับสนุนส'งเสริมเป@นอย'างดี 
   ในการพัฒนากลักสูตรข-าวไร'โดยการใช-เวลาประมาณ 1 ปR เม่ือปR พ.ศ.2563 โรงเรียนได-
นําไปใช-ทดลองและได-รับความร'วมมือและสนับสนุนจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 
2 ช'วยในการแนะนําในการดําเนินการหลักสูตรข-าวไร'เป@นอย'างดี การเรียนการสอนหลักสูตรนี้ตั้งแต'ปฐมวัย
จนถึงชั้นประถมศึกษาปRท่ี 6 เราใช-การบูรณาการลงทุกๆ รายวิชา ส'วน มัธยมศึกษาปRท่ี 1 - 3 จะเป@น
หลักสูตรเพ่ิมเติมโดยแยกเป@นรายวิชา และสุดท-ายจะเป@นประเพณีกินข-าวใหม'ของชุมชนเผ'าม-งท่ีพักอาศัยอยู'
ในหมู'บ-าน และโรงเรียนได-มีโอกาสทํา MOU กับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในกิจกรรมดังกล'าว 

ผอ.โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6 
   การจัดการศึกษาบนพ้ืนท่ีพหุวัฒนธรรมของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6 มีดังนี้ 
   1. กิจกรรมสหกรณ�โรงเรียนซ่ึงหลายโรงเรียนได-ดําเนินการเช'นกันและถือว'าได-มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู- ทางผู-บริหารสถานศึกษาและคณะครูได-เล็งเห็นถึงความไม'ปลอดภัยในการออกนอกเขต
โรงเรียนของนักเรียน จึงได-ตั้งร-านค-าสวัสดิการของโรงเรียนเพ่ือจําหน'ายสิ้นค-าให-กับนักเรียนในส'วนของสิ้น
ค-าอุปโภคบริโภค การจําหน'ายสินค-าเวลา 11.30 – 12.20 นาที โดยดําเนินการอย'างเป@นระบบมีการส'งครู
เข-ารับการอบรมกิจกรรมสหกรณ�โดยมีสหกรณ�จังหวัดตากเป@นท่ีปรึกษาและให-ความรู-อย'างต'อเนื่อง เม่ือสิ้นปR
จะมีการปMนผลเฉลี่ยคืนโดยเฉพาะเด็กชั้นมัธยมศึกษาปRท่ี 3 ก'อนจะจบการศึกษา โรงเรียนได-ร'วมงานสหกรณ�
ได-รับรางวัล สหกรณ�ต-นแบบ สพฐ. ประจําปR 2559 และรางวัลต-นแบบสหกรณ�ของกรมส'งเสริมสหกรณ� 
ประจําปR 2559 และรางวัลสหกรณ�พระราชทาน ประจําปR 2562  
   2. กิจกรรมออมทรัพย�เพ่ือให-เด็กๆ เล็งเห็นความสําคัญในการเป@นนักการออม โรงเรียน
รวมไทยพัฒนา 6 ได-ดําเนินการอย'างต'อเนื่องท้ังในเรื่องของการเก็บเอกสาร แต'งต้ังคณะทํางานดําเนินการ
ระบบสหกรณ�ท่ัวไป การออมทรัพย�ของเด็กนักเรียน คือ ออมทุกวัน คณะกรรมการฯ ได-นําฝากธนาคาร 2 
ครั้งต'อสัปดาห� ยอดเงินการนําฝากของเด็กนักเรียนสูงสุดประมาณ สามพันข้ึนไป    
4. การจัดการศึกษาภายใต-สถานการณ�การแพร'ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  

ผอ.โรงเรียนบ�านวาเล8ย: 
   การจัดการศึกษาภายใต-สถานการณ�การแพร'ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา มีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา มี 2 รูปแบบ ดังนี้ 
   1. เด็กนักเรียนคนไทยท่ีมีบ-านพักอาศัยอยู'ในพ้ืนท่ี ใช-วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบชั้น
เรียนปกติ (Onsite) 
   2. เด็กนักเรียนต'างด-าวท่ีไม'ได-อาศัยอยู'ในพ้ืนท่ี ใช-วิธีจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน� 
   โดยในสถานการณ�ท่ีมีการแพร'ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ทางโรงเรียนได-รับความ
ร'วมมือจากท'านนายอําเภอพบพระและเจ-าหน-าท่ีเป@นอย'างดีท่ีช'วยสนับสนุนในการแจกสิ่งของและช'วย
เป�ดทางข-ามระหว'างพรมแดนและท่ีสําคัญกว'าสิ่งใดคือการได-รับความร'วมมือจากนักเรียนและผู-ปกครองของ
โรงเรียนบ-านวาเล'ย�เป@นอย'างดี 

/ผอ.โรงเรียนอรุณ... 
 
 



๙ 

 

ผอ.โรงเรียนอรุณเมธา 
    การจัดการศึกษาภายใต-สถานการณ�การแพร'ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา มีการ
ประชุมข-าราชการครูและบุคลากรภายในโรงเรียนเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน ดังนี้  
   1. วางแผนการจัดการเรียนการสอนโดยใช-ระบบ DLTV     
   2. การเยี่ยมบ-านเพ่ือสํารวจความพร-อมของนักเรียนท่ีต-องการจัดการเรียนการสอนแบบ
ไหน และความพร-อมของครอบครัวเพ่ือนํามาวิเคราะห�ผลกระบวนการทุกช'วงชั้น 
   3. มีการเสริมการสอนโดยการทําคลิปการเรียนการสอนเพ่ือให-นักเรียนเข-าดูหน-าเว็บไซต�
ของโรงเรียน 
   4. มีการใช-ใบงานและใบความรู-หนังสือประกอบกัน โดยมีการแจกตามจุดต'างๆ ของ
หมู'บ-าน การแจกใบงานและการรับ – ส'งใบงานก็ถือเป@นการเช็คเวลาเรียนให-กับนักเรียน เพ่ือกระตุ-นในการ
เรียนด-วยตนเองของตัวนักเรียน 

ผอ.โรงเรียนบ�านแม8กื้ดหลวงฯ 
   การจัดการศึกษาภายใต-สถานการณ�การแพร'ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ดังนี้ 
   - มีการจัดการเรียนการสอนแบบ on air on hand โดยให-เน-นวิชาหลัก ชั้นประถมศึกษา 
ปRท่ี 1 – 3 ให-เน-นการอ'านออกเขียนได- วิชาอ่ืนให-ใช-รูปแบบบูรณาการ และช'วงชั้นท่ี 1 ให-ใบงานและนัดทํา
การเรียนการสอนเป@นบางกลุ'ม 
   - การเกิดปMญหาคือ ในการแจกใบงานเด็กนักเรียนนํากลับไปทําท่ีบ�านทําให�เกิดค�าใช�จ�ายสูง
และช�วงชั้นท่ี 1 จะต�องมีการสอนอ�าน เขียน ซ่ึงเด็กนักเรียนต�างด�าวบางคนยังอ�านไม�ออกเขียนไม�ได� 
ผู�ปกครองก็สอนไม�เป*น จึงจําเป*นต�องให�ครูนัดเด็กนักเรียนกลุ�มนี้มาเพ่ือทําการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

ผอ.โรงเรียนแมสอด 

   การจัดการศึกษาภายใต-สถานการณ�การแพร'ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ดังนี้  
   1. มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช-รูปแบบ on hand ท้ังหมด โดยการกําหนดเวลา 
รับ – ส'ง ใบงานให-กับนักเรียนและผู-ปกครองอย'างชัดเจน  
   2. การจัดการเรียนการสอนของเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาลจัดการเรียนการสอน 
รูปแบบ วิดิโอคอล  
   3. การจัดการเรียนการสอนของเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปRท่ี 1 – 6 ใช-วธิีการ
เรียนรู-ผ'านระบบ  on line  
    - ปMญหาท่ีเกิดคือเด็กนักเรียนได-รับการเรียนรู-ไม'เต็มศักยภาพ   

ผอ.โรงเรียนขะเนจื้อ 
   การจัดการศึกษาภายใต-สถานการณ�การแพร'ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ดังนี้ 
   1. ใช-รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน คือระบบ on hand  
   2. ใช-รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ คือระบบ on line ในบางกลุ'มท่ีเด็กเรียน 
และครอบครัวมีความพร-อม 
   เน-นย้ําให-ครูของโรงเรียนบ-านขะเนจื้อท่ีออกเยี่ยมบ-านและแจกใบงานให-กับเด็กนักเรียน 
สรุปรายงานการแจ-งสถานการณ� และส'งมอบให-กับเด็กคือกําลังใจ การสนับสนุน ข-อห'วงใยการปDองกัน และ
วิธีแก-ไขปMญหาร'วมกัน และสิ่งท่ีเด็กได-รับในการทําใบงานคืออะไร ครูจะต-องรายงานทุกครั้งท่ีลงพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ 
 

/ผอ.โรงเรียนบ�าน... 
 
 



๑๐ 

 

ผอ.โรงเรียนบ�านหนองบัว 
   การจัดการศึกษาภายใต-สถานการณ�การแพร'ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ดังนี้ 
   - มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช-รูปแบบ on hand ท้ังหมด ซ่ึงตามบริบทของพ้ืนท่ีใน
เขตโรงเรียนอําเภอท'าสองยาง อยู'ในพ้ืนท่ีห'างไกล ไม'มีอินเตอร�เน็ต จึงไม'สะดวกในการจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบอ่ืนๆ ได- โดยการกําหนดเวลารับ – ส'ง ใบงานให-นักเรียนและผู-ปกครองให-รับทราบอย'างชัดเจน 

ผอ.โรงเรียนท8านผู�หญิงวิไล ฯ 
   การจัดการศึกษาภายใต-สถานการณ�การแพร'ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ของอําเภอ
อุ-มผาง ในกระบวนการด-วยอําเภออุ-มผางเป@นอําเภอท่ีอยู'ในพ้ืนท่ีห'างไกลบริบทรูปแบบมีหลากหลาย ท้ัง
โรงเรียนท่ีมีทรัพยากรพร-อมสามารถใช-เรื่องอินเตอร�เน็ต ระบบการสื่อสารต'างๆ ได- และมีโรงเรียนท่ีถูกตัด
ขาดจากโลกภายนอก แต'สิ่งท่ีในอําเภออุ-มผางมีความเข-าอกเข-าใจความสามัคคีโดยเฉพาะตัวผู-บริหาร
สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา 
   ท้ังนี้ จุดอ'อนท่ีอําเภออุ-มผางเจอคือในเรื่องของความขาดแคลน ความห'างไกล ต'างๆ เราจึง
นําจุดแข็งท่ีเรามีคือความสามัคคีในการแชร�อุปกรณ�ต'างๆ ร'วมกัน โดยการปรึกษาพูดคุย วิเคราะห�ปMญหา
ต'างๆ และนํามาสรุป และนําทรัพยากรต'างๆ มาช'วยกัน เช'น เรื่องของบุคลากร งบประมาณ รถยนต�ใช-ขนส'ง
สิ่งของ ฯลฯ ใบงานแบบเดียวกันและใช-ร'วมกันเส-นทางเดียวกัน คุณครูสามารถร'วมกันในการเดินทางได- และ
ได-รับความร'วมมือจากทุกฝxาย เช'น นายอําเภอ ทหาร ตํารวจ ผู-ใหญ'บ-าน และผู-ปกครอง  
   สิ่งท่ีจะต้ังใจในการดําเนินการมากท่ีสุดคือการเตรียมตัวในเวลาท่ีได-รับอนุญาตให-โรงเรียน
เป�ดการจัดการเรียนการสอนได-ตามปกติ สิ่งท่ีพวกเราทําร'วมกันคือต-องวิเคราะห�ตัวชี้วัด ท่ีสําคัญและจําเป@น 
นํามาจัดการเรียนการสอนให-ได-มากท่ีสุดในห-วงเวลาท่ีเหลืออยู' เพราะฉะนั้นการวิเคราะห�บทเรียน การนิเทศ
ติดตาม การลงพ้ืนท่ีการสอนจริงการให-ความเข-าใจการสนับสนุนการศึกษาของผู-บริหารจึงมีส'วนจําเป@น  
 
 ท่ีประชุมรับทราบตามระเบียบวาระการประชุม ครั้งท่ี 1/2564 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ  
   - ไม'มี 
เลิกประชุมเวลา 16.00น. 

 
                                    (ลงชื่อ)                                     ผู-จดรายงานการประชุม                            

(นางสาวสุทิศา  วิริยะนิมิตร) 
อัตราจ-าง 

 
 

                                     (ลงชื่อ)                                   ผู-ตรวจรายงานการประชุม 
          (นางสาวสายสุนีย�  แสงด-วง) 
             ผู-อํานวยการกลุ'มอํานวยการ 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 



๑๒ 

 

ภาพการประชุมผู�อํานวยการสถานศึกษาและรองผู�อํานวยการสถานศึกษาในสังกัด 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

วันท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2564 
ณ ห�องประชุมโรงเรียนชุมชนบ�านพบพระ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

ภาพการประชุมผู�อํานวยการสถานศึกษาและรองผู�อํานวยการสถานศึกษาในสังกัด 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

วันท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2564 
ณ ห�องประชุมโรงเรียนชุมชนบ�านพบพระ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

ภาพการประชุมผู�อํานวยการสถานศึกษาและรองผู�อํานวยการสถานศึกษาในสังกัด 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

วันท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2564 
ณ ห�องประชุมโรงเรียนชุมชนบ�านพบพระ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

ภาพการประชุมผู�อํานวยการสถานศึกษาและรองผู�อํานวยการสถานศึกษาในสังกัด 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

วันท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2564 
ณ ห�องประชุมโรงเรียนชุมชนบ�านพบพระ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก  

 


