รายงานการประชุมผูอํานวยการสถานศึกษาและรองผูอํานวยการสถานศึกษาในสังกัด
โดยการประชุมทางไกล ผานโปรแกรม Google Meeting
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ครั้งที่ 4/2564
วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2564
ณ หองประชุมแมตะลอ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
.................................................
ผูมาเขาประชุม จํานวน 190 คน
เริ่มประชุมเวลา 08.00 น
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
นายปลัทธ อุดมวงษ ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ประธานที่ประชุม กล'าวเปดการประชุม
และนําเรื่องอื่นๆ นําเรียนที่ประชุมทราบไปพร-อมๆ กับท'านรอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 และผอ.กลุ'มทุกกลุ'ม
เรื่องที่ 1 ขอแสดงความยินดีโรงเรียนที่ไดรับโลเกียรติคุณ การถายทอดสดการจัดงานนิทรรศการออนไลนC
ขอชื่นชมและแสดงความยินดีโรงเรียนที่ได-รับโล'เกียรติคุณ ในการจัดนิทรรศการออนไลน
ซึ่งได-รับรางวัลผู-เข-ารับชมออนไลนสูงสุด และขอขอบคุณโรงเรียนในสังกัดที่ร'วมเข-ารับชมการถ'ายทอดออนไลน
เป7นจํานวนมาก
เรื่องที่ 2 การเลื่อนการประชุมผูอํานวยการสถานศึกษาและรองผูอํานวยการสถานศึกษาในสังกัด
โดยการประชุมทางไกล ผานโปรแกรม Google Meeting
เนื่องจากผู-อํานวยการสถานศึกษาหลายโรงเรียนที่ได-รับคําสั่งย-ายผู-อํานวยการสถานศึกษา
ซึ่งจะต-องเดินทางในวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2564 เป7นส'วนใหญ' เขตพื้นที่จึงแจ-งเลื่อนการประชุมในครั้งนี้
เป7นที่ 29 ตุลาคม พศ.2564 และเน-นย้ําในการประชุมผู-อํานวยการสถานศึกษาทุกครั้ง ขอความร'วมมือ
ให-ผู-อํานวยการสถานศึกษาเข-าร'วมประชุมด-วยตนเองเท'านั้น เพื่อสร-างการรับรู-ให-ทั่วถึง
เรื่องที่ 3 การเตรียมความพรอมในการเปEดภาคเรียนที่ 2/2564
การเตรียมความพร-อมในการเปดภาคเรียนที่ 2/2564 วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
โรงเรียนในสังกัดให-เปดภาคเรียนที่ 2/2564 ส'วนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนขึ้นอยู'กับบริบทของแต'ละ
พื้นที่และความพร-อมของสถานศึกษา แต'เนื่องจากสถานการณการแพร'ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ยังไม'อนุญาตให-เปดการเรียนการสอนในรูปแบบ Onsite ขอดู
สถานการณไปก'อน 2 สัปดาห หากสถานการณดีขึ้น เขตพื้นที่จะพิจารณาเป7นรายโรงเรียนเพื่อเสนอ
ขอศึกษาธิการจังหวัดในการพิจารณาเพื่อขอเปดการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Onsite ต'อไป
เรื่องที่ 4 การยายผูบริหารสถานศึกษา
การย-ายผู-บริหารสถานศึกษา ได-มีคําสั่งฯ และหลายท'านได-เดินไปรับตําแหน'งแล-ว
และการย-ายข-าราชการครูในสังกัดมีจํานวนมาก ทําให-หลายโรงเรียนขาดครูในการจัดการเรียนการสอน
ขอให-โรงเรียนเตรียมการรองรับด-วย

/เรื่องที่ 5 การเปลี่ยนตําแหนง...
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เรื่องที่ 5 การเปลี่ยนตําแหนงบุคลากร สพป.ตาก เขต 2
การประสานงานและการทํางานระหว'างสถานศึกษากับเขตพื้นที่ เนื่องจากที่ผ'านมามี
ข-าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่ ได-มีการเกษียณอายุราชการ ดังนั้นเพื่อให-การดําเนินงาน
เป7นไปอย'างต'อเนื่องไม'ให-เกิดปIญหาในการปฏิบัติงาน สพป.ตาก เขต 2 จึงได-แต'งตั้งมอบหมายให-ข-าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษารับผิดชอบและปฏิบัติราชการใน สพป.ตาก เขต 2 บางกลุ'ม ดังนี้
1. นางอุบลรัตน บุญลือ ปฏิบัติหน-าที่ ผอ.กลุ'มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
2. นางอมราพร สุริยะวรรณ ปฏิบัติหน-าที่ ผอ.หน'วยตรวจสอบภายใน ให-ไปปฏิบัติหน-าที่
ผอ.กลุ'มนโยบายและแผน
3. นางสาวราตรี อินสุยะ ปฏิบัติหน-าที่ ผอ.หน'วยตรวจสอบภายใน
เรื่องที่ 6 ผูปฏิบัติราชการแทนผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
1. นายวรรณชัย เหล'าทรัพย ผอ.โรงเรียนบ-านแม'กาษา เป7นผู-แทนประจําอําเภอแม'สอด
2. นายอนุศักดิ์ เครืออยู' ผอ.โรงเรียนบ-านน้ําหอม เป7นผู-แทนประจําอําเภอแม'ระมาด
3. นายสิทธิพล แก'นเมือง ผอ.โรงเรียนบ-านหนองบัว เป7นผู-แทนประจําอําเภอท'าสองยาง
4. ว'าที่ รอ.นิคม สิงทยม ผอ.โรงเรียนไทยราษฎรคีรี เป7นผู-แทนประจําอําเภอพบพระ
5. นายสมพงษ ฟIOนสาย ผอ.โรงเรียนบ-านแม'กลองใหม' เป7นผู-แทนประจําอําเภออุ-มผาง
หน-าที่ผู-ปฏิบัติราชการแทนผู-อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
การประสานงานระหว'างหน'วยงานในพื้นที่ และการใช-ทรัพยากรร'วมกันภายในอําเภอเป7นหลัก
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
- การประชุม ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564
ณ ห-องประชุมแม'ตะลอ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
(รายละเอียดเอกสาร สามารถดาวนCโหลดไดจากเว็บไซตC
www.takesa2.go.th/site/index.php) หมวดหนังสือราชการ
มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา
นายสุทัศนC ศรีดาเดช รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
กลุมอํานวยการ
เรื่องที่ 1 มอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒
มอบอํา นาจปฏิ บั ติ ร าชการแทนผู อํา นวยการสํา นั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถม
ศึกษาตาก เขต ๒ เพื่ อ เป+ น การบู ร ณาการในดานการบริ ห ารราชการ ใหเกิ ด ความคล2 อ งตั ว สามารถ
ดําเนินการใหเป+นไปตามเป4าหมาย และวัตถุประสงค6ตามภารกิจ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๕ (๕)
แห2งพระราชบัญญัติ ระเบี ย บบริห ารราชการ กระทรวงศึ กษาธิ การ พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบกับ ขอ ๔
ของระเบียบสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ว2าดวยการมอบอํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ
การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอื่น ของผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ และ
ยกเลิกคําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ที่ ๕๑๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ขอมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนใหม2 ดังนี้ คือ
/๑. นายวรรณชัย...
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๑. นายวรรณชัย เหล2าทรัพย6
๒. นายอนุศักดิ์ เครืออยู2
๓. นายสิทธิพล แก2นเมือง
๔. ว2าที่ รอ.นิคม สิงทยม
๕. นายสมพงษ6 ฟIJนสาย

ผูอํานวยการโรงเรียนบานแม2กาษา ประจําอําเภอแม2สอด
ผูอํานวยการโรงเรียนบานน้ําหอม
ประจําอําเภอแม2ระมาด
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองบัว ประจําอําเภอท2าสองยาง
ผูอํานวยการโรงเรียนไทยราษฎร6คึรี ประจําอําเภอพบพระ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานแม2กลองใหม2 ประจําอําเภออุมผาง

ใหผูอํานวยการสถานศึกษาดังกล2าว ปฏิบัติราชการแทนผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ โดยศึกษารายละเอีย ดแนบทายคําสั่ ง ใหคํานึ งถึ งการบริห ารงาน
ที่คล2องตัวในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และถูกตองตาม
ระเบียบกฎหมายแบบแผนของทางราชการ โดยเคร'งครัด
เรื่องที่ ๒ ขอเชิญรวมอนุโมทนาถวายพระกฐินพระราชทาน
ด-วยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ได-รับหนังสือขอร'วมอนุโมทนา
ถวายผ-ากฐินพระราชทานจากหน'วยราชการต'าง ๆ ดังนี้
๑. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทอดถวาย ณ วัดเชกาเจติยาราม
ตําบลเชกา อําเภอเชกา จังหวัดบึงกาฬ ทอดถวายวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๒. สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ทอดถวาย ณ วัดหนองหอย พระอารามหลวง
ตําบลเขาแร-ง อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ทอดถาวายวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔
๓. สํานักงาน สกสค. ทอดถวาย ณ วัดพระแก-ว ตําบลเวียง อําเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย ทอดถวายวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๔. สํานักงานการวิจัยแห'งชาติ ทอดถวาย ณ วัดสองพี่น-อง ตําบลต-นตาล อําเภอสองพี่น-อง
จังหวัดสุพรรณบุรี ทอดถวายวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๕. กรมบัญชีกลาง ทอดถวาย ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร ตําบลกะมัง อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทอดถวายวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๖. กระทรวงมหาดไทย ทอดถวาย ณ วัดเศวตฉัตร วรวิหาร แขวงบางลําพูล'าง
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ทอดถวายในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๗. สํานักพระพุทธศาสนาแห'งชาติ ทอดถวาย ณ วัดราชบูรณะ ตําบลท'ามะพลา
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ทอดถวายในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ขอเชิญท'านและบุคลากรในสังกัด
ร'วมอนุโมทนาบริจาคทรัพยโดยเสด็จพระราชกุศล โดยรวบรวมเงินบริจาคส'งได-ที่ กลุ'มอํานวยการ สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ เพื่อรวบรวมและจัดส'งให-หน'วยงานต'างๆ ต'อไป
เรื่องที่ 3 การจัดสรรผาหมกันหนาวใหกับสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ได-จัดทําโครงการ
“ช'วยน-องคลายหนาว” ในป_งบประมาณ ๒๕๖๔ และได-จัดสรรผ-าห'มกันหนาว เพื่อมอบให-กับนักเรียน
ที่ครอบครัวยากไร- และขาดแคลน เพื่อบรรเทาความเดือดร-อนในเรื่องเครื่องนุ'งห'มกันหนาว
ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ขอให-สถานศึกษาไปรับ
ผ-าห'มกันหนาวได-ที่กลุ'มอํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ตั้งแต'บัดนี้
เป7นต-นไป เมื่อได-รับผ-าห'มกันหนาวแล-ว ให-ดําเนินการมอบให-กับนักเรียนที่ครอบครัวยากไร- ขาดแคลน
/เรื่องที่ 4 การจัดซื้อเครื่อง...
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เรื่องที่ 4 การจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคบรรเทาความเดือดรอนจากอุทกภัยในอําเภออุมผาง
การจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคบรรเทาความเดือดร-อนจากอุทกภัยในอําเภออุ-มผาง ผู-ได-รับ
ผลกระทบจากอิทธิพลพายุ “เตี้ยนหมู'” โรงเรียนในอําเภออุ-มผาง ได-รายงานความเสียหาย ดังนี้
ลําดับที่
โรงเรียน
ขาราชการครู
นักเรียน
รวม
หมายเหตุ
๑
บ-านหนองหลวง
๒
๓
๕
๒
บ-านไม-กะพง
๒
๓
๕
๓
ชุมชนบ-านอุ-มผาง
๓
๗๙
๘๒
๔
บ-านแม'กองใหม'
๑
๑๔
๑๕
๘
๙๙
๑๐๗
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ได-ดําเนินการจัดสรรและแจ-งใหสถานศึกษา จํานวน ๔ โรงเรียนมารับเครื่องอุปโภคบริโภคบรรเทาความเดือดร-อนมอบให-ข-าราชการครู
และนักเรียนที่ได-รับผลกระทบ
เรื่องที่ 5 การมอบถุงยังชีพผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และผูมีความเสี่ยงสูง
ด-วยปIจจุบันการแพร'ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)
มีการระบาดอย'างต'อเนื่อง โดยเฉพาะจังหวัดตาก เป7นจังหวัดที่อยู'ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข-มงวด ในพื้นที่
๕ อําเภอชายแดนตะวันตกของจังหวัดตาก ยังมีการรายงานพบผู-ติดเชื้ออยู'เป7นจํานวนมากและเพิ่มขึ้น ซึ่งจาก
สถานการณที่ผ'านมาพบว'าข-าราชการครู บุคลากรทางการทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ซึ่งเป7นผู-ได-รับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได-ทําการรักษา
ในโรงพยาบาล และสถานที่ที่ทางสาธารณสุขจัดให-เป7นโรงพยาบาลสนาม รวมทั้งผู-ที่มีความเสี่ยงสูงที่ใกล-ชิด
ผู-ติดเชื้อต-องทําการกักตัว
จากเหตุดังกล'าว เพื่อสร-างขวัญและกําลังใจให-กับข-าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
ในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จึงได-มอบถุงยังชีพเพื่อมอบให-กับผู-ติดเชื้อและ
ผู-มีความเสี่ยงสูงต-องกักตัว เป7นการช'วยเหลือในเบื้องต-น โดยมอบให-ผู-แทนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต ๒ แต'ละอําเภอเป7นผู-จัดทําทะเบียนการจ'ายถุงยังชีพ และดําเนินการมอบถุงยังชีพดังกล'าว
กลุมบริหารงานบุคคล
งานสรรหาบรรจุและแตงตั้ง
เรื่องที่ 1 การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น ปY พ.ศ.2564
ตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได-รับจัดสรรอัตรานักศึกษาทุน
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท-องถิ่น ป_ พ.ศ.2564 จํานวน 12 อัตรา และคณะกรรมการบริหารอัตรากําลัง
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได-พิจารณาจัดสรรให-กับสถานศึกษาที่มีอัตรากําลังครูขาดเกณฑ และมีข-าราชการครู
ที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นป_งบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลปรากฏ ดังนี้
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ที่
1
2

นักศึกษาทุนจําแนก
รายวิชาเอก
ภาษาไทย
ประถมศึกษา

3

สังคมศึกษา

4
5
6
7
8
9

ปฐมวัย
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตรทั่วไป
พลศึกษา
นาฏศิลปj
จิตวิทยาและการแนะ
แนว

จํานวนที่ไดรับ
สถานศึกษาที่รองรับ
จัดสรร (อัตรา)
การบรรจุนักศึกษาทุนฯ
1
โรงเรียนบ-านค-างภิบาล
3
1.โรงเรียนบ-านห-วยไม-แปgน
2.โรงเรียนบ-านปhาไร'เหนือ
3.โรงเรียนบ-านต-นผึ้ง
2
1.โรงเรียนบ-านแม'กุหลวง
2.โรงเรียนบ-านห-วยกะโหลก
1
โรงเรียนบ-านแม'ละเมา
1
โรงเรียนบ-านแม'กุเหนือ
1
โรงเรียนบ-านแม'ตาวใหม'
1
โรงเรียนชุมชนบ-านแม'จะเราบ-านทุ'ง
1
โรงเรียนบ-านเจดียโคะ
1
โรงเรียนบ-านเจดียโคะ

เหตุผลในการจัดสรร
ขาดเกณฑ -6
ขาดเกณฑ -6
ขาดเกณฑ -3
ขาดเกณฑ -3
ขาดเกณฑ -3
ขาดเกณฑ -4
ขาดเกณฑ -3
ขาดเกณฑ -3
ขาดเกณฑ -3
ขาดเกณฑ -3
ขาดเกณฑ -8
ขาดเกณฑ -8

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได-กําหนดปฏิทินการคัดเลือกฯ เรียบร-อยแล-ว
ซึ่งการคัดเลือกครั้งที่ 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีนักศึกษาทุนฯ ผู-ผ'าน
การคัดเลือกเข-าร'วมโครงการฯ จํานวน 2 ราย ดังนี้
(1) น.ส.ปยะนาท วงศบัณฑิต
วิชาเอกภาษาอังกฤษ
(2) น.ส.เมทินี จันน-อย
วิชาเอกภาษาไทย
ทั้งนี้ หากผู-ผ'านการคัดเลือกเข-าร'วมโครงการฯ ทั้ง 2 ราย ผ'านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและ
แต'งตั้งเข-ารับราชการเป7นข-าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน'งครูผู-ช'วยแล-ว จะดําเนินการ
บรรจุและแต'งตั้งฯ ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2564
เรื่องที่ 2 การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง ครูผูสอน
มติที่ประชุม กศจ.ตาก ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564
ได-มีมติอนุมัติย-ายและแต'งตั้งข-าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน'งครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จํานวน 22 ราย ดังนี้
(1) ย-ายภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ
จํานวน 17 ราย
(2) รับย-ายจากต'างเขตพื้นที่การศึกษา
จํานวน 5 ราย
สามารถตรวจสอบรายชื่อข-าราชการครูฯ ที่ได-รับการพิจารณาย-ายฯ ได-ที่ www.taksa 2.go.th
กลุ'มบริหารงานบุคคล
เรื่องที่ 3 การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา
ตามมติที่ประชุมกศจ.ตาก ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564
ได-มีมติอนุมัติย-ายและแต'งตั้งข-าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน'งผู-อํานวยการสถานศึกษา
ให-ดํารงตําแหน'งในหน'วยงานการศึกษาใหม' ตามคําร-องขอของตนเอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 จํานวน 15 ราย นั้น
/สํานักงานเขตพื้นที่...
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได-ดําเนินการแจ-งให-สถานศึกษา
ต-นทางส'งตัวข-าราชการครูฯ ตําแหน'งผู-บริหารสถานศึกษา ไปยังสถานศึกษาปลายทางโดยตรง ภายในวันที่
1 พฤศจิกายน 2564 เรียบร-อยแล-ว
สําหรับตําแหน'งว'างผู-บริหารสถานศึกษา หลังจากการพิจารณาย-าย จํานวน 3 ตําแหน'ง
ได-แก' โรงเรียนบ-านแม'ตาว โรงเรียนชุมชนบ-านแม'ต-าน (ราษฎรบํารุง) และโรงเรียนสามัคคีวิทยา
กลุ'มบริหารงานบุคคล ได-เสนอตําแหน'งว'างดังกล'าว ให-สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดตากทราบแล-ว เพื่อเสนอ
กศจ.ตาก พิจารณากําหนดสัดส'วนในการรับย-ายต'อไป
งานวิทยฐานะและกําหนดตําแหนง
เรื่องที่ 4 การตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน
กลุ'มบริหารงานบุคคล ได-ดําเนินการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน ด-านที่ 3 ของข-าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นเสนอขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป7นวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ
(กรณีปรับปรุงผลงาน) จํานวน 8 กลุ'มสาระ เรียบร-อยแล-ว โดยมีข-าราชการครูฯ ที่ยื่นเสนอขอปรับปรุง
ผลงานได-ผ'านการประเมินฯ รวมทั้งสิ้น 31 ราย ดังนี้
กลุมสาระภาษาไทย
1. นางจันจิรา กองสุข
ชุมชนบ-านพบพระ
2. นางมะลิ กุยสุวรรณ
รวมไทยพัฒนา 5
กลุมสาระวิทยาศาสตร
1. นางอชิรญา บุญมา
บานแม2อุสุวิทยา
กลุมสาระคณิตศาสตร
1. นางพิมพพร กันธรักษา
บ-านท'าอาจ
2. นางสาวนิกูล อิทธิเตชสี
แม'สอด
3. นางเสาวนีย สัตยะคํา
บ-านต-นผึ้ง
4. นายประดิษฐ หลวงชื่น
ชุมชนบ-านพบพระ
5. นางสาวกฤษณา ทิมนตqา
บ-านห-วยม'วง
6. นางสาวดวงฤทัย สุขประชาพันธุ
ชุมชนบ-านแม'ต-าน(ราษฎรบํารุง)
7. นางสุรารักษ กฤษณาบรรพต
บ-านขะเนจื้อ
8. นางสาวณิชกมล สาชิน
รวมไทยพัฒนา 1
กลุมสาระปฐมวัย
1. นางชฎา ตัวละมูล
บานหัวฝาย
กลุมสาระภาษาอังกฤษ
1. นางสาวคนึงนิตย กาวี
บ-านวังผา
2. นางสาวธีราภรณ โสมิญะ
ท'านผู-หญิงพรสมฯ
3. นางสาวนุจนาถ พูลสวัสดิ์
บ-านร'มเกล-า 2
4. นางสวริน เลิศเกษม
บ-านแม'กลองใหม'
5. นางอุไรพร สาธุสถิต
บ-านพะเดrะ
6.นางสาวสุกัญญา รักษตระกูลคีรี
บ-านแม'กุหลวง
7.นางอรวรรณ สุวรรณคําพันธุ
บ-านเจดียโคะ
8.นางปริมาส จันธิดา
บ-านขะเนจื้อ
/9.นางภูริตา...
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9.นางภูริตา ธนหารจิตร
10.นางวัฒนา ครองแก-ว
11.นางสาวปทิดา กล'อมริชัญญา
กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
1.นางพิกุล พระสิงห
2.นางสาวอรพิน ทําจริงจัง
3.นางณัฏฐภรณ รัตนโชติปภาพร
4.นางสุปรางค ทนเพชร
5.นางสาวสุธีราวงศ ศรีสุมโนทัย
กลุมสาระสังคมศึกษา
1.นายโกวิท รัตนสิริบัณฑิตย
2.นางสาวธิดารัตน แก-วกลม
สาขาบริหารสถานศึกษา
1.นายนพดล จันทร6เทพ

อรุณเมธา
ชุมชนบ-านพบพระ
บ-านแม'โกนเกน
บ-านเจดียโคะ
รวมไทยพัฒนา 3
บ-านหัวฝาย
บ-านมอเกอ
ขุนห-วยบ-านรุ'ง
บ-านอู'หู'
ชุมชนบ-านพบพระ
ผอ.บานแม2โพ

งานบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
เรื่องที่ 5 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณCและเหรียญจักรพรรดิมาลาใหแกขาราชการครู
และ บุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจํา ประจําปY 2564
ตามที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได-แจ-งสถานศึกษาดําเนินการ
แจ-งข-าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ-างประจํา ยื่นเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจําป_ 2564โดยกําหนดส'ง 20 ตุลาคม 2564 นั้น
ขณะนี้ มีข-าราชการครูฯ ยื่นเสนอขอฯ จํานวน 318 ราย ซึ่งกลุ'มบริหารงานบุคคล
ได-ตรวจสอบความถูกต-อง และจะได-แต'งตั้งคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาตรวจสอบ
คุณสมบัติต'อไป สําหรับผลการตรวจสอบคุณสมบัติจะแจ-งให-สถานศึกษาทราบอีกครั้ง ทางเว็บไซดกลุ'ม
บริหารงานบุคคล สพป.ตาก เขต 2
เรื่องที่ 6 การเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได-ประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ทุกสายงานเรียบร-อยแล-ว เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2564 ทั้งนี้ ได-แจ-งประกาศ
ผลการประเมิน ระดับดีเด'น และดีมาก ให-กับสถานศึกษาทราบแล-ว และจะได-นําเสนอ ให- กศจ.ตาก
พิจารณาอนุมัติต'อไป
เรื่องที่ 7 การเปลี่ยนคํานําหนาชื่อ เปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุลตามสามี
เอกสารประกอบที่ต-องนําส'ง ดังนี้
3.1 กรณีจดทะเบียนสมรส
- แบบคําร-องขอฯ
จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาทะเบียนสมรส
จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาทะเบียนบ-านที่เปลี่ยนคํานําหน-าชื่อ-ชื่อสกุลแล-ว จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาทะเบียนบ-านที่เปลี่ยนคํานําหน-าชื่อแล-ว
จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือข-าราชการ
จํานวน 1 ฉบับ
/3.2 กรณีจดทะเบียน...
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3.2 กรณีจดทะเบียนหยา
- แบบคําร-องขอฯ
จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาทะเบียนหย'า
จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาทะเบียนบ-าน
จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือข-าราชการ
จํานวน 1 ฉบับ
3.3 กรณีเปลี่ยนชื่อตัว
- แบบคําร-องขอ ฯ
จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ (แบบ.3)
จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาทะเบียนบ-านที่เปลี่ยนชื่อตัวแล-ว
จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือข-าราชการ
จํานวน 1 ฉบับ
3.4 กรณีเปลี่ยนชื่อสกุล
- แบบคําร-องขอ ฯ
จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อสกุล (แบบ.2)
จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาทะเบียนบ-านที่เปลี่ยนชื่อสกุลแล-ว
จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือข-าราชการ
จํานวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ ให-ลงลายมือชื่อสําเนาถูกต-องในเอกสาร ทุกฉบับ กรณีที่ข-าราชการขอเปลี่ยนคํานําหน-าชื่อ
เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล กับหน'วยงานทะเบียนราษฎร ณ ที่ว'าการอําเภอแล-ว สามารถ ใช-ได-ตามกฎหมาย
แต'ทั้งนี้ ให-ยื่นคําร-องขอเปลี่ยนแปลงตามแบบคําขอฯ เปลี่ยนแปลง ส'ง สพป.ตาก2 กลุ'มบริหารงานบุคคล
เพื่อจะได-ดําเนินการเปลี่ยนแปลงในแฟgมประวัติและก.พ.7 และข-อมูลบุคลากรต'าง ๆ ให-ถูกต-อง เป7นปIจจุบัน
เรื่องที่ 8 การสํารวจขอมูลการลดหยอนภาษี ณ ที่จาย ประจําปYภาษี ๒๕๖๕
ด- ว ยกลุ' ม บริ ห ารงานบุ ค คลตรวจสอบข- อ มู ล สํ า รวจข- อ มู ล การลดหย' อ นภาษี ณ ที่ จ' า ย
ประจําป_ภาษี ๒๕๖๕ ในระบบจ'ายตรงเงินเดือน เพื่อการหักลดหย'อนของข-าราชการและลูกจ-างประจํา
ในระบบจ'ายตรงเงินเดือนและค'าจ-างประจําของกรมบัญชีกลาง พบว'ามีข-าราชการและลูกจ-างประจําในสังกัด
ข-อมูลไม'เป7นปIจจุบัน ไม'ถูกต-อง ทําให-การหักและนําส'งเงินภาษีเงินได-บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ'าย
ประจําป_ภาษี ๒๕๖๔ ไม'ถูกต-อง
ตามขอระเบียบ/กฎหมายดังนี้
- ภาษี เงิ นได- บุ คคลธรรมดาหั ก ณ ที่ จ' ายตามมาตรา 50(1) แห' งประมวลรั ษฎากร กรณี การ
จ'ายเงินได-พึงประเมินตามมาตรา 40(1) แห'งประมวลรัษฎากร
- ระเบียบกระทรวงการคลังว'าด-วยการเบิกจ'ายเงินเดือน เงินป_บําเหน็จบํานาญ เงินประจํา
ตําแหน'ง เงินเพิ่ม และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.๒๕๕๐ หมวด ๒ การเบิกเงิน ข-อ ๑.๒ ให-ส'วนราชการ
ผู-เบิกหักภาษีเงินได- ณ ที่จ'าย ตามอัตราและวิธีการที่กําหนดไว-ในประมวลรัษฎากรส'งเป7นเงินรายได-แผ'นดิน
เพื่อให-การคํานวณภาษีเงินได-บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่ จ'าย ตามมาตรา ๕๐(๑) แห'งประมวล
รัษฎากรถูกต-อง เป7นไปตามประมวลรัษฎากร กลุ'มบริหารงานบุคคลในฐานะผู-รับผิดชอบบันทึกข-อมูลการจ'าย
ตรงเงินได-พึงประเมินตามมาตรา ๔๐(1) แห'งประมวลรัษฎากรหักภาษี ณ ที่จ'าย จ'ายเงินเดือน ค'าจ-าง
ประจํา และเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เห็นควรให-ข-าราชการและลูกจ-างประจําในสังกัดดําเนินการ กรอก
แบบแจ-งรายการเพื่อการลดหย'อน พร-อมแนบสําเนาหลักฐานประกอบการลดหย'อน (ลย.๐๑) พร-อมแนบเอกสาร
ที่เกี่ยวข-อง (กรณีมีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม/แกไขใหเป_นป`จจุบัน) ให-กลุ'มบริหารงานบุคคล สพป.ตาก เขต ๒
ต'อไป
/งานอัตรากําลัง...
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งานอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง
เรื่องที่ 9 การจัดสรรอัตราและกําหนดตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปYงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตามมติที่ประชุม กศจ.ตาก ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม
2564 ได-มีมติจัดสรรอัตราและกําหนดตําแหน'งข-าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จาก
ผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นป_งบประมาณ พ.ศ. 2564ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการจัดสรร
อัตรากําลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 69 อัตรา รายละเอียดปรากฏ ดังนี้
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หนวยงานทางการศึกษา/ตําแหนงที่ยุบเลิกจากผลการเกษียณอายุราชการที่ คปร. จัดสรรคืน
เงินเดือน
ตําแหนง
ตําแหนง/ สวนราชการ / อําเภอ
เลขที่ อันดับ
ขั้น
ผอ.สถานศึกษา/รร.ชุมชนบานแม2ตาวกลางมิตรภาพที่ 26/อ.แม2สอด 1785
คศ.3
61,160
ผอ.สถานศึกษา/รร.ญาณวิศิษฎ6/อ.แม2สอด
คศ.3
274
42,480
ผอ.สถานศึกษา/รร.บานแม2ระมาดนอย/อ.แม2ระมาด
คศ.3
1399
53,830
ผอ.สถานศึกษา/รร.บานหวยบง/อ.แม2ระมาด
คศ.3
1526
66,370
ผอ.สถานศึกษา/รร.บานแม2อุสุวิทยา/อ.ท2าสองยาง
คศ.3
865
61,160
ผอ.สถานศึกษา/รร.ปSาไมอุทิศ 4/อ.พบพระ
คศ.3
151
64,840
ครู/รร.แม2สอด/อ.แม2สอด
คศ.3
1702
45,840
ครู/รร.บานแม2กื้ดสามท2า/อ.แม2สอด
คศ.3
1779
58,310
ครู/รร.บานแม2ตาวใต/อ.แม2สอด
คศ.3
1829
60,160
ครู/รร.บานคางภิบาล/อ.แม2สอด
คศ.3
1863
60,640
ครู/รร.บานแม2ตาวใหม2/อ.แม2สอด
คศ.3
5585
57,570
ครู/รร.บานแม2กุเหนือ/อ.แม2สอด
คศ.3
1923
60,660
ครู/รร.บานหวยไมแป4น/อ.แม2สอด
คศ.3
1970
49,600
ครู/รร.บานเจดีย6โคะ/อ.แม2สอด
คศ.3
1637
56,820
ครู/รร.บานเจดีย6โคะ/อ.แม2สอด
คศ.3
1896
49,730
ครู/รร.บานเจดีย6โคะ/อ.แม2สอด
คศ.3
3066
57,170
ครู/รร.บานแม2ละเมา/อ.แม2สอด
คศ.3
2023
61,090
ครู/รร.ไทยรัฐวิทยา 61 (บานหวยยะอุ)/อ.แม2สอด
คศ.3
2070
53,690
ครู/รร.บานแม2ระมาดราษฎร6บํารุง/อ.แม2ระมาด
คศ.3
1366
49,090
ครู/รร.บานแม2ระมาดนอย/อ.แม2ระมาด
คศ.3
3090
60,700
ครู/รร.ชุมชนบานแม2จะเราบานทุ2ง/อ.แม2ระมาด
คศ.3
1447
60,840
ครู/รร.ท2านผูหญิงพรสมกุลฑลจินดา/อ.แม2ระมาด
คศ.3
48
45,830
ครู/รร.อรุณเมธา/อ.พบพระ
คศ.3
376
59,120
ครู/รร.บานแม2กาษา/อ.แม2สอด
คศ.2
1764
57,440
ครู/รร.บานหวยกะโหลก/อ.แม2สอด
คศ.2
1694
58,390
ครู/รร.บานหวยกะโหลก/อ.แม2สอด
คศ.2
2772
52,320
ครู/รร.ชุมชนบานแม2ตาวกลางมิตรภาพที่ 26/อ.แม2สอด
คศ.2
1802
58,390
ครู/รร.ชุมชนบานแม2ตาวกลางมิตรภาพที่ 26/อ.แม2สอด
คศ.2
1839
57,910
ครู/รร.บานคางภิบาล/อ.แม2สอด
คศ.2
2040
58,390
ครู/รร.บานพะเดVะ/อ.แม2สอด
คศ.2
1885
52,150
ครู/รร.บานแม2กุหลวง/อ.แม2สอด
คศ.2
1931
51,390
ครู/รร.วัดสว2างอารมณ6/อ.แม2สอด
คศ.2
2048
54,940
ครู/รร.บานปางสาน/อ.แม2สอด
คศ.2
2066
33,750
ครู/รร.บานตนผึ้ง/อ.แม2ระมาด
คศ.2
1392
58,390
ครู/รร.บานแม2ระมาดนอย/อ.แม2ระมาด
คศ.2
1405
57,760
ครู/รร.บานแม2จะเราสองแคว/อ.แม2ระมาด
คศ.2
1499
55,270
ครู/รร.บานปSาไร2เหนือ/อ.แม2ระมาด
คศ.2
1238
56,030
ครู/รร.ขุนหวยบานรุ2ง/อ.อุมผาง
คศ.2
2524
43,710
ครู/รร.อรุณเมธา/อ.พบพระ
2606
คศ.2
58,390

หนวยงานทางการศึกษา/ตําแหนงที่ขออนุมัติกําหนดตําแหนงใหม
เงินเดือน
ตําแหนง
ตําแหน2ง / ส2วนราชการ / อําเภอ
เลขที่ อันดับ
ขั้น
ผอ.สถานศึกษา/รร.ชุมชนบานแม2ตาวกลางมิตรภาพที่ 26/อ.แม2สอด 1785
คศ.3
61,160
ผอ.สถานศึกษา/รร.ญาณวิศิษฎ6/อ.แม2สอด
คศ.3
274
42,480
ผอ.สถานศึกษา/รร.บานแม2ระมาดนอย/อ.แม2ระมาด
คศ.3
1399
53,830
ผอ.สถานศึกษา/รร.บานหวยบง/อ.แม2ระมาด
คศ.3
1526
66,370
ผอ.สถานศึกษา/รร.บานแม2อุสุวิทยา/อ.ท2าสองยาง
คศ.3
865
61,160
ผอ.สถานศึกษา/รร.ปSาไมอุทิศ 4/อ.พบพระ
คศ.3
151
64,840
ครูผูช2วย/รร.บานปูแป4/อ.แม2สอด
คศ.3
1702
45,840
ครูผูช2วย/รร.บานปูแป4/อ.แม2สอด
คศ.3
1779
58,310
ครูผูช2วย/รร.บานทีกะเปSอ/อ.พบพระ
คศ.3
1829
60,160
ครูผูช2วย/รร.บานคางภิบาล/อ.แม2สอด
คศ.3
1863
60,640
ครูผูช2วย/รร.บานแม2ตาวใหม2/อ.แม2สอด
คศ.3
5585
57,570
ครูผูช2วย/รร.บานแม2กุเหนือ/อ.แม2สอด
คศ.3
1923
60,660
ครูผูช2วย/รร.บานหวยไมแป4น/อ.แม2สอด
คศ.3
1970
49,600
ครูผูช2วย/รร.บานเจดีย6โคะ/อ.แม2สอด
คศ.3
1637
56,820
ครูผูช2วย/รร.บานเจดีย6โคะ/อ.แม2สอด
คศ.3
1896
49,730
ครูผูช2วย/รร.แม2กลองเก2า/อ.อุมผาง
คศ.3
3066
57,170
ครูผูช2วย/รร.บานแม2ละเมา/อ.แม2สอด
คศ.3
2023
61,090
ครูผูช2วย/รร.บานแม2ปะเหนือ/อ.แม2สอด
คศ.3
2070
53,690
ครูผูช2วย/รร.บานขุนหวยนกแล/อ.แม2ระมาด
คศ.3
1366
49,090
ครูผูช2วย/รร.บานขุนหวยนกแล/อ.แม2ระมาด
คศ.3
3090
60,700
ครูผูช2วย/รร.ชุมชนบานแม2จะเราบานทุ2ง/อ.แม2ระมาด
คศ.3
1447
60,840
ครูผูช2วย/รร.กลาโหมราชเสนา/อ.แม2ระมาด
คศ.3
48
45,830
ครูผูช2วย/รร.ไทยราษฏร6คีรี/อ.พบพระ
คศ.3
376
59,120
ครูผูช2วย/รร.ไทยราษฏร6คีรี/อ.พบพระ
คศ.2
1764
57,440
ครูผูช2วย/รร.บานหวยกะโหลก/อ.แม2สอด
คศ.2
1694
58,390
ครูผูช2วย/รร.รวมไทยพัฒนา 5/อ.พบพระ
คศ.2
2772
52,320
ครูผูช2วย/รร.บานแม2กลองนอย/อ.อุมผาง
คศ.2
1802
58,390
ครูผูช2วย/รร.บานแม2โพ/อ.ท2าสองยาง
คศ.2
1839
57,910
ครูผูช2วย/รร.บานคางภิบาล/อ.แม2สอด
คศ.2
2040
58,390
ครูผูช2วย/รร.บานร2มเกลา 3/อ.พบพระ
คศ.2
1885
52,150
ครูผูช2วย/รร.บานแม2กุหลวง/อ.แม2สอด
คศ.2
1931
51,390
ครูผูช2วย/รร.บานหวยไมแป4น/อ.แม2สอด
คศ.2
2048
54,940
ครูผูช2วย/รร.บานหวยไมแป4น/อ.แม2สอด
คศ.2
2066
33,750
ครูผูช2วย/รร.บานตนผึ้ง/อ.แม2ระมาด
คศ.2
1392
58,390
ครูผูช2วย/รร.บานพะละ/อ.แม2ระมาด
คศ.2
1405
57,760
ครูผูช2วย/รร.บานพะละ/อ.แม2ระมาด
คศ.2
1499
55,270
ครูผูช2วย/รร.บานปSาไร2เหนือ/อ.แม2ระมาด
คศ.2
1238
56,030
ครูผูช2วย/รร.ขุนหวยบานรุ2ง/อ.อุมผาง
คศ.2
2524
43,710
ครูผูช2วย/รร.บานทีกะเปSอ/อ.พบพระ
2606
คศ.2
58,390
ครูผูช2วย/รร.บานแม2ตาวแพะ/อ.แม2สอด
ครูผูช2วย/รร.บานเจดีย6โคะ/อ.แม2สอด
ครูผูช2วย/รร.บานม2อนหินเหล็กไฟ/อ.แม2สอด
ครูผูช2วย/รร.บานคางภิบาล/อ.แม2สอด
ครูผูช2วย/รร.บานหวยกะโหลก/อ.แม2สอด
ครูผูช2วย/รร.บานหวยปลาหลด/อ.แม2สอด
ครูผูช2วย/รร.บานหวยปลาหลด/อ.แม2สอด
ครูผูช2วย/รร.บานหวยไมแป4น/อ.แม2สอด
ครูผูช2วย/รร.บานหวยไมแป4น/อ.แม2สอด
ครูผูช2วย/รร.บานแม2ตาวใหม2/อ.แม2สอด
ครูผูช2วย/รร.บานหวยหินฝน/อ.แม2สอด
ครูผูช2วย/รร.บานแม2ปะ/อ.แม2สอด
ครูผูช2วย/รร.บานน้ําดิบ/อ.แม2สอด
ครูผูช2วย/รร.บานแม2กุหลวง/อ.แม2สอด
ครูผูช2วย/รร.บานทุ2งมะขามป4อม/อ.แม2ระมาด
ครูผูช2วย/รร.บานแม2จะเราสองแคว/อ.แม2ระมาด
ครูผูช2วย/รร.บานขุนหวยนกแล/อ.แม2ระมาด
ครูผูช2วย/รร.กลาโหมราชเสนา/อ.แม2ระมาด
ครูผูช2วย/รร.บานปSาไร2เหนือ/อ.แม2ระมาด
ครูผูช2วย/รร.บานหวยโปSง/อ.แม2ระมาด
ครูผูช2วย/รร.บานจกปก/อ.แม2ระมาด
ครูผูช2วย/รร.บานพะละ/อ.แม2ระมาด
ครูผูช2วย/รร.บานแม2สลิดหลวง/อ.ท2าสองยาง
ครูผูช2วย/รร.บานขุนหวยแม2ตาน/อ.ท2าสองยาง
ครูผูช2วย/รร.บานทุ2งถ้ํา/อ.ท2าสองยาง
ครูผูช2วย/รร.ไทยราษฏร6คีรี/อ.พบพระ
ครูผูช2วย/รร.บานทีกะเปSอ/อ.พบพระ
ครูผูช2วย/รร.บานร2มเกลา 3/อ.พบพระ
ครูผูช2วย/รร.บานขุนหวยช2องแคบ/อ.พบพระ
ครูผูช2วย/รร.บานแม2กลองเก2า/อ.อุมผาง

หมายเหตุ

บรรจุทุนพัฒนาทองถิ่น
บรรจุทุนพัฒนาทองถิ่น
บรรจุทุนพัฒนาทองถิ่น
บรรจุทุนพัฒนาทองถิ่น
บรรจุทุนพัฒนาทองถิ่น
บรรจุทุนพัฒนาทองถิ่น
บรรจุทุนพัฒนาทองถิ่น

บรรจุทุนพัฒนาทองถิ่น

บรรจุทุนพัฒนาทองถิ่น

บรรจุทุนพัฒนาทองถิ่น

บรรจุทุนพัฒนาทองถิ่น

บรรจุทุนพัฒนาทองถิ่น

ไดรับเพิ่มจาก สพท. อื่น
ไดรับเพิ่มจาก สพท. อื่น - ว16/57
ไดรับเพิ่มจาก สพท. อื่น - ว16/57
ไดรับเพิ่มจาก สพท. อื่น
ไดรับเพิ่มจาก สพท. อื่น
ไดรับเพิ่มจาก สพท. อื่น - ว16/57
ไดรับเพิ่มจาก สพท. อื่น
ไดรับเพิ่มจาก สพท. อื่น
ไดรับเพิ่มจาก สพท. อื่น
ไดรับเพิ่มจาก สพท. อื่น
ไดรับเพิ่มจาก สพท. อื่น
ไดรับเพิ่มจาก สพท. อื่น
ไดรับเพิ่มจาก สพท. อื่น
ไดรับเพิ่มจาก สพท. อื่น
ไดรับเพิ่มจาก สพท. อื่น - ว16/57
ไดรับเพิ่มจาก สพท. อื่น
ไดรับเพิ่มจาก สพท. อื่น - ว16/57
ไดรับเพิ่มจาก สพท. อื่น
ไดรับเพิ่มจาก สพท. อื่น - ว16/57
ไดรับเพิ่มจาก สพท. อื่น
ไดรับเพิ่มจาก สพท. อื่น - ว16/57
ไดรับเพิ่มจาก สพท. อื่น - ว16/57
ไดรับเพิ่มจาก สพท. อื่น
ไดรับเพิ่มจาก สพท. อื่น
ไดรับเพิ่มจาก สพท. อื่น - ว16/57
ไดรับเพิ่มจาก สพท. อื่น - ว16/57
ไดรับเพิ่มจาก สพท. อื่น - ว16/57
ไดรับเพิ่มจาก สพท. อื่น - ว16/57
ไดรับเพิ่มจาก สพท. อื่น - ว16/57
ไดรับเพิ่มจาก สพท. อื่น

๑๑

สําหรับรายละเอียดคําสั่งตัดโอนตําแหน'งและอัตราเงินเดือน จะแจ-งให-สถานศึกษาทราบ
อีกครั้งหนึ่ง กรณีที่สถานศึกษาได-รับจัดสรรอัตราเพิ่ม กลุ'มบริหารงานบุคคลจะแจ-งสถานศึกษาทราบและ
รายงานวิชาเอกที่สถานศึกษาต-องการต'อไป
เรื่องที่ 10 รายชื่อครูและบุคลากรโรงเรียนตามพระราชดําริ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2
กลุ'มบริหารงานบุคคล ได-ตรวจสอบข-อมูลตําแหน'งครูผู-สอน และตําแหน'งพี่เลี่ยง
(สนับสนุน) โรงเรียนตามพระราชดําริ ในสังกัด สพป.ตาก เขต 2 จํานวน 54 อัตรามาเพื่อทราบเพื่อใหสถานศึกษา ได-ควบคุมตําแหน'งให-ตรงกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ ตามที่สพฐ.กําหนด
(ข-อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2564)
ลําดับ ตําแหนง
โรงเรียนที่ปฏิบัติงาน
ที่
เลขที่
จ
1
บานสามหมื่น (สาขาบานหวยขนุน)

ชื่อ - นามสกุล
วาง

1500010

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

จ
1500011

จ
1500012

จ
1500013

จ
1500016

จ
1500018

บานสามหมื่น (บานหวยขนุน)

บานสามหมื่น (สาขาบานกูเตอร6โกล) น.ส. รินมณี

แขไขเพ็ญ
พักตร6

สนับสนุน

9,000

บานแม2จวาง

นาย จิรวัฒน6

พัฒนาพาณิชย6

สอน

15,000

บานแม2จวาง

น.ส. กิ่งณัฎฐา ล2อกา

สนับสนุน

9,000

บานแม2จวาง

นาย อนันต6

บุญถิ่น

สอน

15,000

กาใจ

สอน

15,000

สอน

15,000

1500015
1500017

จ
1500019

จ
1500020

จ
1500021

จ
1500022

จ
1500023

15,000
9,000

ชุมชนบานท2าสองยาง (สาขาบาน
1500014 ทีชอแม)
จ
ชุมชนบานท2าสองยาง
จ

สอน

อัตรา
เงินเดือน

ตระกูลวนาสุข สนับสนุน

จ

น.ส. พัชรี

สายงาน

น.ส.

พิช
ชานันท6
วาง

ชุมชนบานท2าสองยาง (สาขาบานทีชอแม)

น.ส. คัมภิรดา คําแกว

สนับสนุน

9,000

บานแม2วะหลวง (สาขาบานแม2โปคี)

น.ส. วิภา

ระเริงแม2เมย

สนับสนุน

9,000

บานแม2สลิดหลวงวิทยา (สาขาบานแม2สลิดนอย)

น.ส. วรัทยา

วนาเฉลิมภูมิ

สนับสนุน

9,000

บานแม2อมกิ (สาขาบานแม2ตะปู)

น.ส. สุพร

แม2เมยสราญใจ สนับสนุน

9,000

บานแม2อมกิ (สาขาบานแม2สะเปา)

น.ส. ยุพิน

สันทัศพนาไพร สนับสนุน

9,000

บานแม2อมกิ (สาขาบานอิวิโจ)

น.ส. สุธิดา

วนาอนันต6โชค สนับสนุน

9,000

๑๒

ลําดับ ตําแหนง
โรงเรียนที่ปฏิบัติงาน
ที่
เลขที่
จ
15
บานแม2อมกิ (สาขาบานวะหย2าโจ)

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

จ
1500025

จ
1500026

จ
1500027

จ
1500028

จ
1500029

จ
1500030

จ
1500031

จ
1500032

จ
1500033

จ
1500034

จ
1500035

จ
1500036

จ
1500044

จ
1500047

จ
1500037

จ
1500038

จ
1500039

จ
1500040

สายงาน

อัตรา
เงินเดือน

สนับสนุน

9,000

นาย ณัฐพงษ6

คีรีคัมภีรภาพ

นาย ฐิติวัลค6

นานัครส

สอน

15,000

บานแม2อมกิ (สาขาบานซอแขระกา) น.ส. สกาวเดือน

จอมวิลาศ

สนับสนุน

9,000

บานแม2อมกิ

นาย วันชนะ

จอมวิลาศ

สนับสนุน

9,000

บานแม2อมกิ (สาขาบานแม2ตะปู)

นาง ปรียานุช

ธารน้ําเดชา

สนับสนุน

9,000

บานแม2อมกิ (สาขาบานแม2สะเปา)

น.ส. พรพิมล

พลม2วง

สอน

15,000

บานแม2อมกิ (บานแม2ลาคี)

น.ส. วนาลี

ศักดิ์ศรีจินดา

สนับสนุน

9,000

บานแม2อมกิ (สาขาบานเคาะทีโคะ)

น.ส. ประภัสสร

สอน

15,000

บานแม2อมกิ (สาขาบานแม2สะเปา)

นาย สงคร

สอน

15,000

บานแม2อมกิ (สาขาบานแม2เปSงทะ)

นาย พอเจตน6

น้ํารินชื่นจิตใส สนับสนุน

9,000

บานแม2อมกิ

น.ส. ถวิล

ศักดิ์ศรีจินดา

สนับสนุน

9,000

บานพะเดVะ

น.ส. พิชญาพร ชัยประสิทธิ์

สอน

15,000

ท2านผูหญิงพรสมกุณฑลจินดา

นาย ทวีรัชต6

สอน

15,000

สอน

15,000

สอน

15,000

สนับสนุน

9,000

1500024

16

ชื่อ - นามสกุล

บานแม2อมกิ

บานแม2ระเมิง

เจตนาดีจึง
จําเริญ
กระจ2างโชค
กิตติ

ดิบดี

วาง

บานแม2ระเมิง

นาย สิทธิวัฒน6 ชีวกุลสัมพันธ6

บานแม2ระเมิง (สาขาบานตอปลาคี)

น.ส. สุริยา

พนาพิหาร

บานแม2ระเมิง (สาขาบานตอปลาคี)

นาย รักไพร

รักไพรพัฒนา

สอน

15,000

บานแม2ระเมิง (สาขาวะโดรโกร)

นาย สมชาย

ตะวันค้ําฟ4า

สอน

15,000

บานแม2ระเมิง (สาขาวะโดรโกร)

น.ส. สุขใจ

สมัยสกุลวนา

สนับสนุน

9,000

๑๓

ลําดับ ตําแหนง
โรงเรียนที่ปฏิบัติงาน
ที่
เลขที่
จ
34
บานแม2ระเมิง (สาขาเบVาะโบVะโกร)

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

จ
1500042

จ
1500043

สอน

15,000

บานแม2ระเมิง (สาขาวะโดรโกร)

นาย สุรสิทธิ์

รักสถานกําเนิด

สอน

15,000

บานแม2ระเมิง (เซคะปูS-เซกลา)

น.ส. สุภาพร

อภิวงศ6

สอน

15,000

สอน

15,000

สุดแดนไพร

สอน

15,000

สอน

15,000

สนับสนุน

9,000

สอน

15,000

สนับสนุน

9,000

สอน

15,000

สนับสนุน

9,000

สอน

15,000

บานแม2ระเมิง (สาขาบานเคลอะ
1500045 เดคี)
จ
บานแม2ระเมิง (สาขาบานตอปลาคี)
1500046
1500048

จ
1500049

จ
1500050

จ
1500051

จ
1500052

จ
1500053

จ
1500054

จ
1500055

จ
1500056

จ
1500057

จ
1500058

จ
1500059

อัตรา
เงินเดือน

คีรีประณีต

จ

จ

สายงาน

นาย สุวิทย6

1500041

35

ชื่อ - นามสกุล

วาง
น.ส.

จันทร6จิ
รา

ท2านผูหญิงวิไลอมาตกุล (สาขาบานกุยเลอตอ)

น.ส. บุษบา

ระรื่น

ท2านผูหญิงวิไลอมาตกุล (สาขาบานกุยเลอตอ)

นาย รักสมิง

สีลักแกว

ท2านผูหญิงวิไลอมาตกุล

น.ส. กัญจน6กมล ตนเตชะ

ท2านผูหญิงวิไลอมาตกุล

น.ส. พัชรินทร6

บานนุเซะโปล (สาขาบานนุโพ)
บานนุเซะโปล (สาขาบานนุโพ)
บานนุเซะโปล (สาขาบานทิโพจิ)

ใจหาญ

ว2าง

เลิศตระการ
พงษ6
ธรรมทรรศนะ
น.ส. อรุณสาย
ดี
นาย ชาญชัย

บานนุเซะโปล (สาขาบานทิโพจิ)

น.ส. อโนทัย

ลาภมีศรีสุข

สนับสนุน

9,000

บานนุเซะโปล (บานซอแมะโกร)

นาย สนิท

ฉายานามชัย

สอน

15,000

บานนุเซะโปล (บานซอแมะโกร)

น.ส. ศิลารัตน6

มนัสประจวบ
โชค

สนับสนุน

9,000

บานกลอทอ (สาขาบานทีจ2อชี)

ว2าง

สอน

15,000

สนับสนุน

9,000

บานกลอทอ (บานทีจ2อชี)

นาย ฉกรรจ6

ศานติสายชล

๑๔

ลําดับ ตําแหนง
โรงเรียนที่ปฏิบัติงาน
ที่
เลขที่
จ
51
บานกลอทอ
1500060

52
53
54

ชุมชนบานอุมผาง (สาขาบานยะ
1500061 โม2คี)
ชุมชนบานอุมผาง (สาขาบานยะ
จ
1500062 โม2คี)
ชุมชนบานอุมผาง (สาขาบานยะ
จ
1500063 โม2คี)

ชื่อ - นามสกุล
น.ส. ปาริชาต จันทร6ฤทธิ์

จ

วาง
น.ส. มยุรี
นาย

จอปลา
พอ

เพ็ญชลาลัย
พะเกอะ

สายงาน

อัตรา
เงินเดือน

สอน

15,000

สอน

15,000

สนับสนุน

9,000

สอน

15,000

นายพงษCศาสตรC ไพรสินธC รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
เรื่องที่ 1 เตรียมความพรอมเปEดภาคเรียนที่ ๒ ปYการศึกษา ๒๕๖๔
ตามแนวทางการเตรียมการเปดภาคเรียนที่ ๒ ป_การศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต-สถานการณการ
แพร'ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่กําหนดไว-ดังนี้
๑. ประเมินตนเองในระบบThai Stop Covid Plus (๔๔ ข-อ) ผ'านระดับสีเขียว สามารถ
ยื่นขออนุญาตเปดเรียน แบบ Onsite (ในข-อการประเมินตนเอง มีบางข-อประเมิน ที่เป7นคําถามประเภท
มีมาตรการ มีระบบ และมีแผน สําหรับในข-อแผนเผชิญเหตุ กลุ'มส'งเสริมการจัดการศึกษา ได-ยกร'างแผน
เผชิญเหตุ แจ-งไปยังโรงเรียน เพื่อเป7นแนวทางสํารองกรณีที่โรงเรียนอาจจะเตรียมการจัดทําแผนเผชิญเหตุ
ไม'ทันก'อนเปดภาคเรียนโรงเรียนจะใช-แผนเผชิญเหตุของโรงเรียนหรือจะปรับร'างแผนเผชิญเหตุที่ได-จัดส'ง
ให-ปรับ แก-ไข ให-เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน)
๒) ครูและบุคลากรทางการศึกษาต-องได-รับการฉีดวัคซีน ร-อยละ ๘๕
๓) นักเรียนและผู-ปกครองต-องได-รับการฉีดวัคซีนให-ได-มากที่สุด
๔) สถานศึกษานําผลการประเมินตนเอง (ตามข-อ ๑) เสนอคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานให-ความเห็นชอบ และเสนอต'อคณะกรรมการโรคติดต'อจังหวัดตาก เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ให-เปดเรียนได๕) คณะกรรมการโรคติดต'อจังหวัดตาก อนุมัติให-เปดเรียนได- สถานศึกษาต-องปฏิบัติตาม ๖
มาตรการหลัก ๖ มาตรการเสริม และ ๗ มาตรการเข-มงวด อย'างเคร'งครัด
๖) สถานศึกษารายงานผลการเตรียมความพร-อมก'อนเปดภาคเรียนต'อผู-บังคับบัญชา
ตามลําดับชั้น
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ได-จัดการประชุมชี้แจงมาตรการ
ของกระทรวงสาธารณสุขให-กับผู-บริหารโรงเรียนและครู เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ และโรงเรียน
ได-ดําเนินการประเมิน Thai Stop Covid Plus ครบทุกโรงเรียนแล-ว โดยเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก ได-นําผลการประเมิน Thai Stop Covid Plus, ร-อยละของข-าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา, ข-อมูลเชิงพื้นที่ เสนอต'อคณะกรรมการโรคติดต'อจังหวัดตาก เพื่อพิจารณาเปด
ภาคเรียนแบบ Onsite
/ผลการพิจารณาของ...

๑๕

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดตาก นําแจงในที่ประชุมทราบ
กรณีเปEดภาคเรียนไดตามปกติ (Onsite) ตองปฏิบัติดังนี้
- ๖ มาตรการหลัก, ๖ มาตรการเสริม และ ๗ มาตรการเข-มงวด
- การจัดการอนามัยสิ่งแวดล-อม
- การจัดการอาคารสถานที่ในการจัดกิจกรรมที่มีคนจํานวนมาก
๖ มาตรการหลัก DMHT-RC

๖ มาตรการเสริม SSET-CQ

๗ มาตรการเขมงวด

๑.Distancing เว-นระยะห'าง
๒.Mask Wearing สวมหน-ากาก
๓.Hand washing ล-างมือ
๔.Testing คัดกรองวัดไข๕.Reducing ลดการแออัด
๖.Cleaning ทําความสะอาด

๑.Selfcare ดูแลตนเอง
๒.Spoon ใช-ช-อนกลางส'วนตัว
๓.Eating กินอาหารปรุงสุกใหม'
๔.Thai Chana APP ไทยชนะ
๕.Check สํารวจตรวจสอบ
๖.Quarantine กักกันตนเอง

๑.สถานศึกษาผ'านการประเมิน
Thai Stop Covid Plus
๒.กิจกรรมแบบ Small Bubble
๓.ให-บริการอาหารตามหลัก
สุขาภิบาลอาหาร
๔.จัดการด-านอนามัยสิ่งแวดล-อม
๕.แยกกักตัวในสถานศึกษา
(School Isolation)
๖.ควบคุมดูแลการเดินทางกรณี
ที่มีการเข-าและออก
๗.ให-มี School Pass สําหรับ
นักเรียนครูและบุคลากร

กรณีโรงเรียนไมสามารถเปEดเรียนไดตามปกติ
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพร'ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) ซึ่งสถานศึกษาไม'สามารถเปดเรียนได-ตามปกติ เพื่อให-ผู-เรียนได-รับการเรียนรู-อย'างต'อเนื่อง
สถานศึกษาจึงควรเลือกรูปแบบการเรียนการสอนทางไกล (Distance Learning) โดยพิจารณารูปแบบให-มี
ความเหมาะสม และความพร-อมของสถานศึกษา ดังนี้
๑) การเรียนผ'านโทรทัศน (On Air) คือการเรียนรู-ที่ใช-สื่อวีดิทัศนการเรียนการสอนของ มูลนิธิ
การศึกษาทางไกลผ'านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ ตั้งแต'ชั้นอนุบาลป_ที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาป_ที่ ๓
และใช-สื่อวีดิทัศนการเรียนการสอนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในชั้นมัธยมศึกษาป_ที่ ๔
ถึงชั้นมัธยมศึกษาป_ที่ ๖
๒) การเรียนการสอนแบบออนไลน (Online) การจัดการเรียนการสอนผ'านอินเทอรเน็ตและ
แอปพลิเคชั่น การจัดการเรียนการสอนแบบนี้ สําหรับครูและนักเรียนที่มีความพร-อมทางด-านอุปกรณเช'น
คอมพิวเตอร แท็บเล็ต โทรศัพท และมีการเชื่อมต'อสัญญาณอินเทอรเน็ต
๓) การเรียนผ'านหนังสือ เอกสารและใบงาน (ON Hand) การจัดการเรียนการสอนในกรณีที่
นักเรียนมีทรัพยากรไม'พร-อมในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบข-างต-น โดยสถานศึกษาจัดทําแบบฝ•กหัด
หรือให-การบ-านไปทําที่บ-าน อาจใช-ร'วมกับรูปแบบอื่น ๆ ตามบริบทของท-องถิ่น
๔) การจัดการเรียนการสอนแบบ (ON Demand) คือการเรียนรู-ผ'านทางเว็บไซต DLTV
(www.dltv.ac.th) หรือช'อง YouTube (DLTV Channel 1-15) และแอปพลิเคชัน DLTV บนสมารทโฟน
หรือแท็บเล็ตแนวปฏิบัติระหว'างเปดภาคเรียนกรณีเปดเรียนได-ตามปกติ (On Site)
/ที่มา แนวทาง…

๑๖

ที่มา แนวทางการเตรียมการเปดภาคเรียนที่ ๒ ป_การศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต-สถานการณการแพร'ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

คลิปของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชี้แจง ทาง Youtube ชอง Obec Channal:
เตรียมความพรอมกอนเปEดภาคเรียน

เรื่องที่ 2 การขับเคลื่อนการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรCโรงเรียนในโครงการอนุรักษCพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ประจําปYงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
พ
ตามที่ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก ได-ส'งรายชื่อสถานศึกษาในสังกัด สพป.ตาก เขต ๒
ที่เป7นสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จํานวน ๗๗ แห'ง จาก ๑๑๖ แห'ง
(ข-อมูล ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔) มายัง สพป.ตาก เขต ๒ และขอความร'วมมือประชาสัมพันธ ส'งเสริม
และสนับสนุนสถานศึกษา สมัครเป7นสมาชิกโครงการอนุรักษพันธุกรรมพื
รรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ฯ
สพป.ตาก เขต ๒ ได-ดําเนินการแจ-งโรงเรียนในสังกัดทราบและดําเนินการแล-วนั้น
/สพป.ตาก เขต ๒...

๑๗

สพป.ตาก เขต ๒ ขอนําเรียนให-ท'านผู-บริหารโรงเรียนทราบและดําเนินการ ดังนี้
๑. จังหวัดตากกําหนดให-ป_ ๒๕๖๕ ทุกโรงเรียนทุกสังกัดเป7นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน และป_ ๒๕๖๕ มีโรงเรียนได-รับปgายพระราชทาน (ภาพรวมจังหวัด) เพิ่มจํานวน ๕ โรงเรียน
๒. รายชื่อโรงเรียนสังกัด สพป.ตาก เขต ๒ จํานวน ๑๑๖ แห'ง
๒.๑ ได-เสนอ ศธจ.ตากและจังหวัดตากขอยกเลิกโรงเรียนเข-าร'วมเป7นสมาชิก
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน จํานวน ๕ แห'ง เนื่องจากยังไม'ได-จัดตั้งเป7นโรงเรียนเอกเทศ ยังสถานะเป7นสาขา
ประกอบด-วย
๒.๑.๑ โรงเรียนบ-านแม'ระเมิงสาขาบ-านตะพิเดอ
๒.๑.๒ โรงเรียนบ-านห-วยนกกกสาขาบ-านจ'อคี
๒.๑.๓ โรงเรียนบ-านห-วยปลาหลดสาขาบ-านห-วยจะกือ
๒.๑.๔ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๔ สาขาบ-านพะดี
๒.๑.๕ โรงเรียนไทยราษฎรคีรีสาขาบ-านสามยอดดอย
๒.๒ โรงเรียนเป7นสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนแล-ว จํานวน ๗๗ แห'ง
๒.๓ ดําเนินการส'งเอกสารการสมัครแล-ว อยู'ระหว'างอนุมัติเป7นสมาชิกฯ จํานวน ๔ แห'ง
๒.๔โรงเรียนยังไม'ได-สมัครเป7นสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน จํานวน ๓๕ แห'ง
๓. จากการสํารวจข-อมูลไปยังสถานศึกษาที่ยังไม'ได-สมัครเป7นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน จํานวน ๓๕ แห'ง ได-แจ-งเหตุผลที่ยังไม'สมัครเป7นสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน รายละเอียดดัง
แนบ
๔. จากเหตุผลตามข-อ ๓
๔.๑ บางโรงเรียนแจ-งว'า ประสงคสมัครเป7นสมาชิก แต'ปIจจุบันยังไม'ได-ดําเนินการส'ง
เอกสารการสมัครสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
๔.๒ บางโรงเรียนแจ-งว'า ไม'มีพื้นที่ในการดําเนินการ , ลดภาระงานบุคลากร , บุคลากร
ไม'เพียงพอ ฯลฯ
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมได-ตามบริบทของโรงเรียนที่มีอยู'
โดยเมื่อเป7นสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนแล-ว จะมีการอบรมให-ความรู-บนพื้นฐานสิ่งที่โรงเรียนมีและมี
การเชื่องโยงสู'การจัดการเรียนการสอนและสามารถเชื่อมโยงไปยังโครงการต'างๆ ที่โรงเรียนดําเนินการ
อยู'แล-ว (ไม'เป7นการเพิ่มภาระงาน) ฯลฯ แต'เนื่องจากสถานการณการแพร'ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด-19) จึงทําให-หน'วยงานที่รับผิดชอบการฝ•กอบรมฯ ไม'สามารถจัดอบรมให-กับโรงเรียนไดและนํามาขยายผลให-บุคลากรในโรงเรียนต'อ
๕. จากเหตุผลตามข-อ ๓ จะมีบางโรงเรียนตั้งอยู'ในพื้นที่ของเขตอุทยานแห'งชาติ ,
ปhาอนุรักษฯ , ที่ราชพัสดุ , ปhาสงวนแห'งชาติ , ปhาไม-สัก , ปhาชุมชน, วัด , องคการบริหารส'วนตําบล ฯลฯ
ทําให-ติดปIญหาเรื่องเอกสารกรรมสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน หรือหนังสืออนุญาตให-ใช-ที่ดินฯ ซึ่งใชประกอบการสมัครเป7นสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนฯ
ในส'วนนี้ เอกสารของโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ป_งบประมาณ ๒๕๖๒ รายละเอียดดังแนบ
ปIญหาที่พบ ฯลฯ
/โรงเรียนที่สมัครสมาชิก...

๑๘

โรงเรียนที่สมัครสมาชิก มักจะขาดเอกสารประกอบลําดับที่ ๕ (สําเนาเอกสารกรรมสิทธิ์ใน
การถือครองที่ดิน มีแนวทางแก-ไข ดังนี้
(๑) หากโรงเรียนตั้งอยู'ในพื้นที่ของหน'วยใด ขอให-หัวหน-าหน'วยงานนั้นลงนามรับรอง
การตั้งโรงเรียน อาทิ ตั้งอยู'ในเขตวัดขอให-เจ-าอาวาสลงนามเป7นหนังสือรับรอง หากตั้งอยู'ในเขตอุทยาน
แห'งชาติขอให-หัวหน-าอุทยานฯ ลงนามเป7นหนังสือรับรอง หากตั้งอยู'ในพื้นที่ของ อบต. ขอให-นายก อบต.
ลงนามเป7นหนังสือรับรอง เป7นต-น แล-วใช-หนังสือรับรองดังกล'าวเป7นเอกสารประกอบที่ ๕ ของการสมัคร
สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
(๒) หากหัวหน-าหน'วยงานในข-อ (๑) ไม'ยินดีที่จะลงนามเป7นหนังสือรับรองการตั้งโรงเรียน
ขอให- ผอ.โรงเรียนทําหนังสือชี้แจงว'า ไม'มีผู-ลงนาม และให- ผอ.ลงนามเป7นหนังสือรับรองแทน ใช-ประกอบ
เป7นเอกสารลําดับที่ ๕ ของการสมัครสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
๖. ขอให-โรงเรียน ๓๕ แห'ง ส'งเอกสารการสมัครเป7นสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
มายัง สพป.ตาก เขต ๒ เนื่องจากเป7นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. และจังหวัดตาก โดยเฉพาะ
จังหวัดตากกําหนดเปgาหมายในแผนแม'บท อพ.สธ.ระยะ ๕ ป_ที่เจ็ด ในป_ ๒๕๖๕ ทุกโรงเรียนทุกสังกัด
เป7นสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน (๑๐๐%), ทุกป_จะมีโรงเรียนได-รับปgายพระราชทาน ๕ โรงเรียน
๖.๑ สถานศึกษาส'งหนังสือราชการ เรียน ผู-อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต ๒ และแนบเอกสารการสมัครต'างๆ ให- สพป.ตาก เขต ๒ ประกอบด-วย
๑) หนังสือราชการขอสมัครสมาชิก “สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน”
เรียน ผู-อํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
๒) แบบสอบถามข-อมูลสถานศึกษาเพื่อประเมินความพร-อมฯ
๓) บันทึกข-อมูลการสํารวจพรรณไม-เบื้องต-นในสถานศึกษา
๔) สําเนารายงานการประชุมของสถานศึกษา พร-อมรับรองสําเนาถูกต-องทุกแผ'น
๕) สําเนาเอกสารกรรมสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน หรือหนังสืออนุญาตให-ใช-ที่ดินฯ
พร-อมรับรองสําเนาถูกต-องทุกแผ'น
๖) หนังสือชี้แจง และหนังสือรับรอง ตามข-อ ๖.๒
๖.๒ สําหรับในเรื่องเอกสารกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือหนังสืออนุญาตให-ใช-ที่ดินฯ
หากหัวหน-าหน'วยงานเจ-าของกรรมสิทธิ์ในการถือครองที่ดินไม'ลงนามรับรองการตั้งโรงเรียนและ
อนุญาตให-โรงเรียนใช-พื้นที่ในการสมัครและดําเนินการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
๑) ผอ.ร.ร.ทําหนังสือ จํานวน ๑ ฉบับ เรียน ผู-อํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯชี้แจงว'า ไม'มีหัวหน-าหน'วยงานเจ-าของกรรมสิทธิ์ในการถือครองที่ดินในพื้นที่
ที่โรงเรียนจัดตั้งอยู'ลงนามรับรองการตั้งโรงเรียนและอนุญาตให-โรงเรียนใช-พื้นที่ในการสมัครและดําเนินการ
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ฯ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เนื่องจาก...................................
และให- ผอ.ร.ร.ลงนามออกเป7นหนังสือรับรองแทน เพื่อใช-ประกอบเป7นเอกสารลําดับที่ ๕ , ๖
ของการสมัครสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนหรือ
/๒) ผอ.ร.ร.ทําหนังสือ...

๑๙

๒) ผอ.ร.ร.ทําหนังสือ จํานวน ๑ ฉบับ เรียน ผู-อํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯชี้แจงว'า ไม'มีหัวหน-าหน'วยงานเจ-าของกรรมสิทธิ์ในการถือครองที่ดินในพื้นที่
ที่โรงเรียนจัดตั้งอยู'ลงนามรับรองการตั้งโรงเรียนและอนุญาตให-โรงเรียนใช-พื้นที่ในการสมัครและดําเนินการ
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ฯ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เนื่องจาก...................................และ ผอ.ร.ร.ไม'สามารถออก
หนังสือรับรองแทน เพื่อใช-ประกอบเป7นเอกสารลําดับที่ ๕ ของการสมัครสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเพราะ
.................................... เพื่อจะนําหนังสือฉบับดังกล'าวแนบกับเอกสารการสมัครเป7นสมาชิกสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน ลําดับที่ ๕ , ๖
๗. โรงเรียนขับเคลื่อนกิจกรรมสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน , จัดทําโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
กิจกรรมสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ในแผนปฏิบัติการประจําป_ ๒๕๖๕ และขับเคลื่อนกิจกรรมสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน
ในแผนปฏิบัติการทุกป_งบประมาณ ทั้งนี้ ได-ส'งโครงการฯ ของโรงเรียนให-จังหวัดตากบรรจุในแผนแม'บท
อพ.สธ. ระยะ ๕ ป_ที่เจ็ด (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) เรียบร-อยแล-ว เมื่อถึงสิ้นป_งบประมาณ
ขอให-โรงเรียนรายงานผลการดําเนินงานให- สพป.ตาก เขต ๒ ด-วย เพื่อรวบรวมรายงานจังหวัดตากต'อไป
๘. ในโอกาสต'อไปเพื่อให-โรงเรียนสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนไดสพป.ตาก เขต ๒ จัดทําร'างโครงการฯ ในแผนปฏิบัติการประจําป_ ๒๕๖๕ เพื่อจัดอบรมทางไกล
โดยเชิญวิทยากรงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท-องถิ่น ประจําศูนยประสานงาน
อพ.สธ. – มร.อ. มาให-ความรู-ในช'วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ / ธันวาคม ๒๕๖๔ ใช-เวลา ๓ ชั่วโมง
และถ-าสถานการณปกติทางสํานักงานจังหวัดตาก , ศธจ.ตาก จะจัดอบรมเพื่อขับเคลื่อน
กิจกรรมสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน , ศูนยประสานงาน อพ.สธ. – มร.อ. จัดอบรมให-กับโรงเรียนที่เป7น
สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเพื่อนําไปขยายผลให-ครูทุกกลุ'มสาระการเรียนรู-ได-ดําเนินการในโรงเรียน
หนังสือ สพป.ตาก เขต ๒ ที่ ศธ ๐๔๐๕๖/ว ๓๗๙ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔ ,
/ว ๑๗๕๘ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ , /ว ๑๗๖๐ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ , /ว ๑๙๔๘
ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ , /ว ๓๑๙๙ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ , /ว ๓๖๓๖ ลงวันที่
๑๔ กันยายน ๒๕๖๔
เรื่องที่ ๓ การรายงานขอมูลขับเคลื่อนการปxองกันและแกไขป`ญหายาเสพติดในสถานศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ (CATAS , NISPA) เป_นประจําทุกเดือน
ตามที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ แจ-งให-โรงเรียนรายงานข-อมูลการ
ขับเคลื่อนการสร-างภูมิคุ-มกัน การดําเนินงานปgองกันและแก-ไขปIญหายาเสพติดในสถานศึกษา รวมทั้งการ
ดูแลและติดตามการใช-สารเสพติดในสถานศึกษา จํานวน ๒ เรื่อง ทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน (สงทุกเดือน)
๑. รายงานระบบดูแลและติดตามการใช-สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS)
๒. รายงานผลการดําเนินงานปgองกันและแก-ไขปIญหาเสพติดในสถานศึกษา (NISPA)

/นั้นจากการดําเนินงาน...

๒๐

นั้นจากการดําเนินงานพบวา
๑. สถานศึกษาบางแห'งไม'รายงานข-อมูลฯ CATAS และ NISPA มายัง สพป.ตาก เขต ๒
๒. สถานศึกษาส'งแบบรายงานฯ ช-า (หลังวันที่ ๑๕)
๓. การที่สถานศึกษาไม'ได-จัดการเรียนการสอน On Site ณ สถานศึกษา ก็ต-องรายงานข-อมูล ฯ
CATAS และ NISPA มายั ง สพป.ตาก เขต ๒ เนื่ องจากเป7นนโยบายที่สถานศึ กษาต- องสร-า งภูมิคุ-มกัน
การดําเนินงานปgองกันและแก-ไขปIญหายาเสพติดในสถานศึกษา รวมทั้งการดูแลและติดตามการใช-สารเสพ
ติดในสถานศึกษา โดยบูรณาการกิจกรรมสร-างภูมิคุ-มกัน ปgองกันและแก-ไขปIญหายาเสพติด สอดแทรกเข-าไป
ในการจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู- และวิธีการต'างๆ ตามที่โรงเรียนดําเนินการ
๔. ผู-รายงานข-อมูลไม'ตรวจทานความถูกต-อง สมบูรณของข-อมูลในกรอกในแบบรายงานฯ
(ส'งคืนไปแก-ไข) ข-อมูลบางตัวระบบฯ บังคับให-กรอก โดยจะมีเครื่องหมายดอกจันกํากับ (*) ปรากฎในแบบ
รายงานฯ
๕. การรายงานข-อมูลฯ CATAS และ NISPA ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ รายงานไม'ครบ
๑๑๖ โรงเรียนในแบบ NISPA และ ๑๒๑ โรงเรียนในแบบ CATAS รบกวนท'านผู-บริหารโรงเรียนแจ-ง
ผู-รับผิดชอบรายงานข-อมูลด-วยฯ
สําหรับสถานศึกษาใดที่ยังไม'ได-รายงานข-อมูลฯ CATAS และ NISPA ประจําป_การศึกษา
๒๕๖๔ ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ , กรกฎาคม ๒๕๖๔ , สิงหาคม ๒๕๖๔ , กันยายน ๒๕๖๔
ให-ดําเนินการรายงานย-อนหลัง แยกเป7นรายเดือน เพื่อจะได-นําข-อมูลไปกรอกในเว็บไซตที่กําหนด (ย-อนหลัง)
***เพื่อใหการดําเนินงานรายงานฯ เป_นไปดวยความรวดเร็ว สะดวกสําหรับโรงเรียน
แนะนําใหโรงเรียนพิมพCแบบรายงานฯ ในโปรแกรม Microsoft Word เนื่องจากขอมูลบางตัวไมมีการ
เปลี่ยนแปลงจะไดไมเป_นภาระในการมานั่งเขียน (มือ) แลวแนบสงทางระบบ my office
โดย สพป.ตาก เขต ๒ จะนําเขาระบบฯ ใหโรงเรียน เพื่อแกป`ญหาการรายงานขอมูล
และในโอกาสตอไปจะใหโรงเรียนดําเนินการรายงานขอมูลในระบบ CATAS และ NISPA เอง
เพราะโรงเรียนไมสงแบบรายงานฯ มายัง สพป.ตาก เขต ๒ โดย สพป.ตาก เขต ๒ จะเป_นผูติดตาม
การรายงานขอมูลของโรงเรียน
ตามหนังสือ สพป.ตาก เขต ๒ ที่ ศธ ๐๔๐๕๖/ว ๓๔๗๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ (Nispa)
ตามหนังสือ สพป.ตาก เขต ๒ ที่ ศธ ๐๔๐๕๖/ว ๓๔๗๑ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ (Catas)
กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพยC
เรื่องที่ 1 การจัดทําระบบบัญชีทางการเงินของโรงเรียน ปYงบประมาณ พ.ศ.2565
ช'วงสิ้นป_งบประมาณ ขอความร'วมมือทุกโรงเรียนได-จัดทําระบบบัญชีหน'วยงานย'อย
ระบบการเงินให-ถูกต-องเพื่อเดินระบบบัญชีให-เป7นปกติ
เรื่องที่ 2 การตรวจสอบพัสดุประจําปYของโรงเรียน (รอบ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 – 30 กันยายน พ.ศ.2564)
การตรวจสอบพัสดุประจําป_ของโรงเรียน เน-นย้ําให-โรงเรียนดําเนินการให-เรียบร-อย จะต-อง
ดําเนินการให-แล-วเสร็จภายใน 30 วัน ของเดือนตุลาคม ให-ตรวจสอบข-อเท็จจริงและดําเนินการตามระเบียบ
ต'อไป
เรื่องที่ 3 การตรวจสอบที่ราชพัสดุ/การขอใชพื้นที่
ขอให-โรงเรียนตรวจสอบที่ราชพัสดุของโรงเรียน การขอใช-พื้นที่ เขตพื้นที่ได-ดําเนินการส'งเรื่อง
ให-หน'วยงานที่ดูแลเบื้องต-นไว-แล-ว ขอให-โรงเรียนตรวจสอบและดําเนินงานให-แล-วเสร็จด-วย
/เรื่องที่ 4 การเบิกจาย...
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เรื่องที่ 4 การเบิกจายซอมแซมอาคารเรียน 14 โรงเรียน
ขอให-โรงเรียนที่ได-รับงบประมาณซ'อมแซมวันสุดท-ายของป_งบประมาณ จํานวน 14 โรงเรียน
ขอให-โรงเรียนดังกล'าวเร'งดําเนินการให-แล-วเสร็จภายใน 60 วัน ตามกําหนดการ และขอให-ส'งหลักฐาน
การเบิกจ'ายให-เรียบร-อยต'อไปด-วย
นางเมตตา แสวงลาภ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
กลุมนิเทศติดตามวัดและประเมินผลการศึกษา
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณCการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
รวมคิด รวมวางแผน รวมดําเนินการ
การประชุมศึกษานิเทศก ผู-แทนอําเภอ นายกสมาคม ประธานกลุ'มโรงเรียน คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) มีการสรุปการจัดการ
เรียนการสอน โดยเสนอชื่อโรงเรียนสู'แนวทางการจัดการเรียนการสอนในช'วงแรก จํานวน 17 โรงเรียน
แบ'งเป7น 3 ระดับการศึกษา ดังนี้
1. โรงเรียนที่เปดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษา
2. โรงเรียนที่เปดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต-น
3. โรงเรียนที่เปดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
เรื่องที่ 1 การศึกษาปฐมวัย
ด- ว ย สํา นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ กษาตาก เขต 2 จะได- ดํา เนิ น การจั ด พิ ธี
รั บ ตราพระราชทานโครงการบ-านนักวิทยาศาสตรน-อย ประเทศไทย ประจําป_การศึกษา 2562 จากมูลนิธิ
สมเด็ จ พระกนิ ษฐาธิ ร าชเจ- า กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชกุ มารี ให- กับโรงเรี ย น
ในโครงการบ-านนักวิทยาศาสตรน-อย ประเทศไทย ที่ผ'านการประเมินกิจกรรมการทดลองและโครงงาน
บ-านนักวิทยาศาสตรน-อย ตามหลักเกณฑของโครงการ จํานวน 40 โรงเรียน ในวันจันทร ที่ 15 พฤศจิกายน 2546
ณ ห-องประชุมพาเจริญ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 สําหรับรายละเอียดจะแจ-ง
ให-ทราบทางหนังสือราชการอีกครั้งหนึ่ง ขอขอบพระคุณท'านผู-บริหารสถานศึกษาทุกท'านที่ให-การส'งเสริม
สนับสนุนการดําเนินงานโครงการให-บรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ
เรื่องที่ 2 โครงการนิเทศ กํากับติดตามการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ (Coding)
ด-วย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได-ดําเนินการจัดกิจกรรมการ
ประกวดสื่อวีดิทัศนประกอบการเรียนการสอนวิทยาการคํานวณหัวข-อ “วิทยาการคํานวณเพื่อการศึกษา”
ภายใต-โครงการนิเทศ กํากับติดตามการจัดการเรียนรู-วิทยาการคํานวณ (Coding) ประจําป_งบประมาณ
2564 ให-กับครูที่ผ'านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู-วิทยาการคํานวณสําหรับครู Coding for
Teacher (C4T) เพื่อส'งเสริมการผลิตสื่อการจัดการเรียนการสอนและกํากับ ติดตามการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณระดับชั้นเรียนบัดนี้ คณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานฯ ได-ดําเนินการตัดสินเป7นที่
เรียบร-อยแล-ว โดยมีผู-ส'งผลงานทั้งสิ้น จํานวน 15 ผลงาน จึงแนบประกาศผลงานมาแนบท-ายนี้
ขอขอบพระคุณท'านผู-บริหารสถานศึกษาทุกท'าน ที่ให-การส'งเสริม สนับสนุนการดําเนินงานโครงการให-บรรลุ
ตามวัตถุประสงคของโครงการ

/เรื่องที่ 3 โครงการพัฒนา...
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เรื่องที่ 3 โครงการพัฒนาคุณภาพสูการเรียนรูวิทยาศาสตรC “สนุกคิดดวยวิทยาศาสตรC”
สํานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ได- จัด ทํา บันทึ กข- อตกลง(MOU)
ร'วมกันกับมูลนิธิเอเชียเพื่อให-การสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพสู'การเรียนรูวิ ทยาศาสตร “สนุ กคิ ด ด- ว ยวิ ทยาศาสตร” ของโรงเรี ย นแกนนํ า ในสั งกั ด ประจํ า ป_ งบประมาณ 2564
กลุ'มเปgาหมาย ได-แก' ครูผู-สอนวิทยาศาสตร ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นป_ที่ 4-6 จํานวน 32 โรงเรียน เป7 น
วิทยากรแกนนํา 9 โรงเรียน และเป7นโรงเรียนเครือข'าย 23 โรงเรียน บัดนี้ ได-ดําเนินงานตามโครงการฯ เป7น
ที่เสร็จสิ้นเรียบร-อยแล-ว ผลการดําเนินงาน:ได-คลิปวิดีโอการสอนวิทยาศาสตรจากชุดกิจกรรมแนวทางการ
เสริมสร-างเจตคติวิทยาศาสตรด-วยกระบวนการ Active learning ระดับชั้นประถมศึกษาป_ที่ 4-6 ซึ่งจะ
นํ า ไปเผยแพร' ท าง website: สพป.ตาก เขต 2 และชุ ด กิ จ กรรมแนวทางการเสริ ม สร- า งเจตคติ
วิ ท ยาศาสตรด- ว ยกระบวนการ Active learning ระดับชั้นประถมศึกษาป_ที่ 4-6 ซึ่งจะดําเนินการจัดส'ง
รูปเล'มให-โรงเรียนในกลุ'มเปgาหมาย เพื่อนําไปสู'การปฏิบัติในชั้นเรียนในภาคเรียนที่ 2 และรายงานผล
การดํา เนิน งานกลับ มาเขตพื้นที่ต'อไป ขอขอบพระคุณท'านผู-บริหารสถานศึกษาทุกท'านที่ให-การส'งเสริม
สนับสนุนการดําเนินงานโครงการให-บรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ
เรื่องที่ 4 แจงประชาสัมพันธCการรับสมัครผูนําดานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ICT Talent ภาครัฐ) รุนที่ ๒
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร'วมกับมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา
โครงการคอนเน็กซอีดี เปดรับสมัครผู-นําด-านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ภาครัฐ รุ'นที่ ๒ จํานวน
๘๐๐ ท'าน เพื่อเป7นการขยายผลจากรุ'นที่ ๑ และขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาด-วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล
วิธีการสมัคร
๑. เข-าลิงกการสมัคร พร-อมทําแบบทดสอบ ICT Test ได-ที่ http://shorturl.at/adrzE /
สแกน QR Code
๒. กรอกข-อมูลยืนยันการสมัคร และทําแบบทดสอบ ICT Test (หากคะแนน ICT Test ผ'าน
จะได-รับแบบทดสอบบุคลิกภาพ ภายในวันที่ ๘ ธ.ค.๖๔)
๓. ทําแบบทดสอบบุคลิกภาพ Psytech Test (ภายในวันที่ ๘-๑๔ ธ.ค.๖๔)
๔. หากผ'านการทดสอบบุคลิกภาพ Psytech Test จะได-รับการสัมภาษณ
กับคณะกรรมการ ผ'าน Video Call (เริ่มสัมภาษณตั้งแต' ธ.ค. ๖๔ - ม.ค. ๖๕)
๕. หากผ'านการสัมภาษณ จะต-องเข-าร'วมอบรมออนไลน หลักสูตร ICT Talent
จํานวน ๓ วัน (ช'วงกลาง ม.ค. ๖๕ เป7นต-นไป)
๖. ประกาศผลผู-ที่ได-รับเลือกเป7น ICT Talent ภาครัฐ รุ'นที่ ๒ (ช'วง ก.พ.๖๕) ระยะเวลา
การสมัคร และทําแบบทดสอบ ICT Test ตั้งแต'วันนี้ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และสามารถตรวจสอบ
รายชื่อ โรงเรียนคอนเน็กซอีดี ได-ที่ https://connexted.org/foundation/school
หมายเหตุ : หลักสูตร ผู-นําด-านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ภาครัฐ ได-รับการรับรองจาก ศบศ.
ผู-เข-าอบรม สามารถนับชั่วโมงเพื่อเสนอยื่นขอวิทยฐานะได-

/เรื่องที่ 5 การบันทึกขอมูล...
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เรื่องที่ 5 การบันทึกขอมูลของโรงเรียนภายใตโครงการคอนเน็กซCอีดีบนระบบฐานขอมูลและบริหาร
จัดการสถานศึกษา (School Management System) ประจําปYการศึกษา ๒๕๖๔
ตามหนังสือ เลขที่ ๐๔๐๕๖/๓๘๗๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ แจ-งให-โรงเรียนภายใตโครงการคอนเน็กซอีดี ปรับปรุงข-อมูลพื้นฐานโรงเรียนให-เป7นปIจจุบัน เพื่อประโยชนในการวิเคราะห ติดตาม
และประเมินคุณภาพของโรงเรียน ให-ดําเนินการบันทึกข-อมูลพื้นฐานสถานศึกษา (School info) ให-แล-ว
เสร็จก'อนวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
เรื่องที่ 6 แจงผลการประกวดคลิปวิ ดีโอในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนC (Online)
หัวขอ "สุดยอดเทคนิคประถม สูการพัฒนาผูเรียนเพื่อความเป_นเลิศ"
ผลการประกวดคลิ ป วิ ดีโ อในรู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอนแบบออนไลน (Online)
หัวข-อ "สุดยอดเทคนิคประถม สู'การพัฒนาผู-เรียนเพื่อความเป7นเลิศ" ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ผู-ส'งคลิปวิดีโอ ซึ่งมีรายชื่อดังนี้
๑. นางพิมลพรรณ พรมขาว
โรงเรียนบ-านขะเนจื้อ
๒. นางชลธิรา แก'นจันทร
โรงเรียนบ-านขะเนจื้อ
๓. นางสาวนิลวรรณ จันธิดา
โรงเรียนบ-านขะเนจื้อ
เรื่องที่ 7 แจงประชาสัมพันธCครูผูสอนสงคลิปวิดีโอการเรียนการสอนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
แจ-งให-ครูผู-สอนทุกคนในสังกัดที่สนใจได-ส'งคลิปวิดีโอการเรียนการสอน ๒
โดยมีวัตถุประสงค เพื่อส'งเสริมให-ครูผู-สอนได-พัฒนาและเผยแพร'วิธีการสอนที่หลากหลาย ในสถานการณโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได- ทุกเดื อน โดยผ' า นช' องทางออนไลน ตามหนั ง สื อ สํา นั ก งานเขต
พื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึ กษาตาก เขต ๒ ที่ ศธ ๐๔๐๕๖/๓๐๖๒ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ซึ่งผู-จัดทํา
คลิปวิดีโอการเรียนการสอนจะได-รับเกียรติบัตรจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒
เรื่องที่ 8 แจงประชาสัมพันธCเรื่องการอบรมแอพพลิเคชันการเรียนการสอน
กลุ'มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได-จัดทําโครงการการอบรมแอพพลิเคชัน
การเรียนการสอนไว-เพื่อรองรับ ความต-องการของครูผู-สอน ในสถานการณการแพร'ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ไว- ๖ แอพพลิเคชัน ซึ่งวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ที่ผ'านมา ได-จัดอบรมผ'าน
ระบบ Zoom จํานวน ผู-เข-ารับการอบรม ๑๑๕ ท'าน กลุ'มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
จึงขอแจ-งประชาสัมพันธกิจกรรมในครั้งต'อไปโดยจะจัดในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ อีก ๓ กิจกรรม
เรื่องที่ 9 แจงปฏิทินการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ปYการศึกษา ๒๕๖๔ ผานระบบ GPAX
OBEC ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใชในการคัดเลือกกลางบุคคลเขาศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา ประจําปYการศึกษา ๒๕๖๕ (TCAS๖๕)
ตามที่ ที่ประชุมอธิการบดีแห'งประเทศไทย (ทปอ.)ได-ร'วมหารือกับผู-บริหารสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และผู-แทนหน'วยงานสังกัดอื่นที่จัดทําผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
(GPAX) ของนักเรียนตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท'า เพื่อกําหนดปฏิทินการรับ – ส'งข-อมูล
พร-อมรูปแบบการกรอกผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ประจําป_การศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อใช-ในการ
คัดเลือกกลางบุคคลเข-าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา ประจําป_การศึกษา ๒๕๖๕ (TCAS๖๕) โดยสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป7นหน'วยงานที่รวมรวบข-อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
ของนักเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จึงขอแจ-งปฏิทินการรายงานผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ป_การศึกษา ๒๕๖๔ ผ'านระบบ GPAX OBEC ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
/เรื่องที่ 10 โครงการพัฒนา...

๒๔

เรื่องที่ 10 โครงการพัฒนาแบบฝ‹กการอานออกเขียนไดสําหรับนักเรียนบนพื้นที่สูง
ด-วยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 ได-จัดทําโครงการพัฒนาแบบฝ•ก
อ'านออกเขียนได-สําหรับนักเรียนบนพื้นที่สูงชั้นประถมศึกษาป_ที่ 1 – 3 ซึ่งกลุ'มเปgาหมายคือห-องเรียนสาขา
ในสังกัด สพป.ตาก เขต 2 จํานวน 58 สาขา โดยมีวัตถุประสงค เพื่อส'งเสริมและพัฒนานักเรียนใน
กลุ'มเปgาหมายให-อ'านออกเขียนได- ทั้งนี้ในภาคเรียนที่ 2 นี้ จะดําเนินการจัดสรรสื่อแบบฝ•กอ'านออกเขียนไดชั้นป.1 - 3 ให-แก'ห-องเรียนสาขาทุกแห'งในช'วงเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยรายละเอียด กําหนดการมารับ
สื่อพร-อมทั้ง แนวทางการนําสื่อไปใช-เขตพื้นที่จะดําเนินการแจ-งหนังสือไปยังโรงเรียนในระบบ my office
ในลําดับต'อไป
นอกจากนั้นกลุ'มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาได-พัฒนาต'อยอดแบบฝ•ก
นวัตกรรมอ'านออกเขียนได-ในรูปแบบคลิปวิดีโอการจัดการเรียนการสอนโดยใช-แบบฝ•ก RRC ชั้น
ประถมศึกษาป_ที่ 1 และได-เผยแพร'คลิปวิดีโอในช'องทาง YouTube ของเขตพื้นที่เรียบร-อยแล-ว ดังนั้นจึงขอ
ประชาสัมพันธไปยังโรงเรียนที่มีความประสงคจะนําแบบฝ•กอ'านออกเขียนได-สําหรับนักเรียนบนพื้นที่สูงไปใชท'านสามารถดาวโหลดแบบฝ•กพร-อมทั้งคู'มือและคลิปวิดีโอการจัดการเรียนการสอน ได-ในเว็ปไซต RRC หรือ
เว็บไซตเขตพื้นที่กลุ'มนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตากเขต 2
เรื่องที่ 11 แจงสํารวจความตองการการใหบริการรถหองสมุดเคลื่อนที่ (โครงการสงเสริมการอาน)
ด-วยกลุ'มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา ได-จัดทําโครงการส'งเสริมการอ'าน
รถห-องสมุดเคลื่อนที่ ประจําป_งบประมาณ 2565 ให-บริการแก'โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ โดยมีวัตถุประสงค
๑. เพื่อโรงเรียนทุกแห'งจัดกิจกรรมส'งเสริมนิสัยรักการอ'านทั้งในและนอกห-องเรียน
อย'างน-อย 2 กิจกรรม
๒. โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ได-ใช-บริการรถห-องสมุดเคลื่อนที่ เพื่อส'งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการอ'านของนักเรียน
เนื่องด-วยสถานการณการแพร'ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีผลกระทบ
โดยตรงในการดําเนินโครงการฯ ดังนั้นทางกลุ'มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาพิจารณาแล-วเห็นว'า
โครงการรถห-องสมุดเคลื่อนที่นี้จะสามารถให-บริการได- พื้นที่นั้นๆ จะต-องไม'มีการแพร'ระบาดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และต-องเป7นความสมัครใจของโรงเรียน และโรงเรียนมีความพร-อมด-าน
บุคลากรที่จะเป7นผู-ดูแลรถห-องสมุด / มีผู-รับผิดชอบดําเนินกิจกรรมฯ ซึ่งกลุ'มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การศึกษา จะมีหนังสือแจ-งเพื่อทําการสํารวจความต- องงานผ'านระบบ My Office ไปยังโรงเรี ยน
ในสั งกั ดสํานั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาตาก เขต 2 ในลําดับต'อไป

/เรื่องที่ 12 การสงเสริม...

๒๕

เรื่องที่ 12 การสงเสริมการนิเทศเพื่อสรางความเขมแข็งของการนิเทศภายใน ระดับสพฐ
โรงเรียนชุมชนบ-านพบพระได-รับคัดเลือกให-เป7นสถานศึกษาต-นแบบด-านการพัฒนาระบบนิเทศ
ภายในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ป_การศึกษา 2564 มีการพัฒนารูปแบบการนิเทศจนเกิด
ผลลัพธที่ดี
ต'อครูผู-สอนในช'วงสถานการณการแพร'ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
โดยมีรูปแบบดังนี้

เรื่องที่ 13 ประกาศผลกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ คุรุชน คนคุณธรรม ดานนวัตกรรมสรางสรรคCคนดี
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ปY
การศึกษา ๒๕๖๔
ตามที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ได-จัดกิจกรรมเพื่อยกย'องเชิดชูเกียรติ
คุรุชนคนคุณธรรม นวัตกรรมสร-างสรรคคนดีประเภทผู-บริหาร และประเภทครูผู-สอน ประจําป_การศึกษา
๒๕๖๔ ตามปณิธาน “เราจะสร-างเด็กดี และเก'ง สู'สังคม” ตามโครงการพัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตาม
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อพัฒนาให-สถานศึกษาคุณธรรมต-นแบบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได-มีนวัตกรรม
ด-านผู-บริหาร ครูผู-สอน ลงสู'ผู-เรียนอย'างแท-จริง โดยให-โรงเรียนในสังกัดได-ทํารายงานนวัตกรรมตามแบบที่
กําหนดให- และโรงเรียนได-ดําเนินการเป7นที่เรียบร-อยแล-ว

/เรื่องที่ 14 สรุปรูปแบบการ...

๒๖

เรื่องที่ 14 สรุปรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปYการศึกษา ๒๕๖๔
ภาคเรียนที่ ๑ ป_การศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนมีการดําเนินการเลือกรูปแบบการเรียนการ
สอนที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียน โรงเรียนมีการเปดเรียนรู-แบบ On Site มีการเรียนชดเชย ใน
วันหยุดโดยเลือกใช-รูปแบบ On Air, On Demand, On Line,On Hand, Blended
*ช'วงเดือนสิงหาคม จนถึงปIจจุบัน มีประกาศของจังหวัดตาก ให-พื้นที่ ๕ อําเภอชายแดน
งดเปดทําการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Site โรงเรียนได-ดําเนินการเลือกรูปแบบการเรียนการสอน
อื่นๆ ที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของนักเรียน ผู-ปกครอง โรงเรียน และชุมชน ร-อยละของรูปแบบการเรียน
การสอนที่โรงเรียนเลือกใช-จากมากไปหาน-อยดังนี้ รูปแบบ On Hand คิดเป7นร-อยละ ๔๖.๗๔ รูปแบบ
Blended คิดเป7นร-อยละ ๒๑.๘๙ รูปแบบ On Line คิดเป7นร-อยละ๑๙.๑๘รูปแบบ On Demand
คิดเป7นร-อยละ ๙.๖๕ และรูปแบบ On Air คิดเป7นร-อยละ๒.๑๕
ป`ญหา/อุปสรรค
- นักเรียนไม'คุ-นเคยกับรูปแบบ New Normal
- บางพื้นที่ไม'สามารถเข-าถึงได- เนื่องจากมีมาตรการปgองกันการแพร'ระบาดที่เข-มงวด
- โรงเรียนมีงบประมาณไม'เพียงพอ ในการจัดซื้ออุปกรณในการปgองกันเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19)
- บางโรงเรียนเป7นสถานที่ในการกักตัวของผู-สัมผัสใกล-ชิดของผูป- hวยยืนยันโควิด
(State Quarantine : SQ)
- นักเรียนมีความรับผิดชอบน-อย ในการทําใบงานที่ส'ง เนื่องจากผู-ปกครองไม'ได-กํากับดูแล
ใกล-ชิดเพราะต-องออกไปทํางาน
- นักเรียนกลุ'มต'างชาติยังไม'สามารถเข-ามาเรียนที่โรงเรียนได-ตามปกติ ทําให-ต-องเรียนช-า
กว'าเพื่อน และครูผู-สอนต-องมีแผนสํารองในการจัดการเรียนสอนให-กับนักเรียนกลุ'มนี้
- ข-าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีจํานวนไม'เพียงพอ ตําแหน'งที่ย-ายไปยังไม'ไดกลับคืนมา ซึ่งมีผลต'อการบริหารจัดการชั้นเรียน แยกห-องเรียน ตามมาตรการเว-นระยะห'าง
ขอเสนอแนะ
- ครูควรให-ความรู- และสร-างความตระหนักอย'างต'อเนื่องให-แก'นักเรียนอย'างสม่ําเสมอ
- ควรมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณในการปgองกันเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด-19) เช'น เครื่องวัดอุณหภูมิที่มีมาตรฐาน เจลล-างมือ แมส เป7นต-น
*ข-อมูลอ-างอิงจาก ลิงกรายงานข-อมูลของ สพฐ. http://202.29.173.26/open2564/
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปYการศึกษา ๒๕๖๔
อ-างอิงจาก แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณการแพร'ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด-19) ภาคเรียนที่ 1 ป_การศึกษา 2564 ของ สพฐ.
https://online.anyflip.com/dwnyn/qocg/mobile/index.html
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๑. จัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน (On - site)
- จัดการเรียนการสอนแบบปกติเรียนในชั้นเรียน
- จัดการเรียนการสอนแบบสลับชั้นมาเรียนของนักเรียน แบบสลับวันเรียน
- จัดการเรียนการสอนแบบสลับชั้นมาเรียนของนักเรียน แบบสลับวันคู' วันคี่
- จัดการเรียนการสอนแบบสลับชั้นมาเรียนของนักเรียน แบบสลับวันมาเรียน ๕ วัน หยุด ๙ วัน
- จัดการเรียนการสอนแบบสลับช'วงเวลามาเรียนของนักเรียน แบบเรียนทุกวัน
- จัดการเรียนการสอนแบบสลับกลุ'มนักเรียน แบบแบ'งนักเรียนในห-องเรียนเป7น ๒ กลุ'ม
๒. จัดการศึกษารูปแบบทางไกล
- จัดการเรียนการสอนแบบ Online
- จัดการเรียนการสอนแบบ On - Demand
- จัดการเรียนการสอนแบบ On - Air
- จัดการเรียนการสอนแบบ On - Hand
๓. จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
- จัดการเรียนการสอนแบบผสมระหว'าง Online และ On - Demand
- จัดการเรียนการสอนแบบผสมระหว'าง Online และ On - Air
- จัดการเรียนการสอนแบบผสมระหว'าง Online และ On - Hand
- จัดการเรียนการสอนแบบผสมระหว'าง On - Demand และ On - Air
- จัดการเรียนการสอนแบบผสมระหว'าง On - Demand และ On - Hand
- จัดการเรียนการสอนแบบผสมระหว'าง On - Air และ On - Hand
- จัดการเรียนการสอนแบบผสมระหว'าง Online และ On - Demand และ On - Air
- จัดการเรียนการสอนแบบผสมระหว'าง Online และ On - Demand และ On - Hand
- จัดการเรียนการสอนแบบผสมระหว'าง Online และ On - Air และ On - Hand
- จัดการเรียนการสอนแบบผสมระหว'าง On - Demand และ On - Air และ On - Hand
- จัดการเรียนการสอนแบบผสมระหว'าง Online และOn-DemandและOn - Air
และ On – Hand
เรื่องที่ 15 ผลการแขงขันกิจกรรมทางวิชาการ เนื่องในงานสัปดาหCสงเสริมพระพุทธศาสนาวัน
อาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา ประจําปY ๒๕๖๔(ตามหนังสือ สพป.ตาก เขต ๒ที่ศธ๐๔๐๕๖/๓๗๘๒
ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔)
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การเสวนา แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณCการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
โรงเรียนบานวังผา
โรงเรียนบ-านวังผาให-ความสําคัญในเรื่อง การจัดการศึกษาในในสถานการณการแพร'ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงได-ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพร'ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รูปแบบ On-line On-Demand และ On-Hand โดยกําหนดรูปแบบ
การเรี ย นรู ที่ ชั ด เจนตามลํา ดั บ รู ป แบบการสอน รวมถึ ง เขาถึ ง การเรี ย นรู ของนั ก เรี ย นเป+ น สํา คั ญ
ผ2านกระบวนการ PDCA
โรงเรียนชุมชนบานอุมผาง
การจัดการศึกษาในในสถานการณการแพร'ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
โรงเรียนชุมชนบ-านอุ-มผางได-ปรับรูปแบบการบวนการบริหารของโรงเรียนชุมชนบ-านอุ-มผาง มีดังนี้
1. สร-างความตระหนัก
2. ส'งเสริม สนับสนุน
3. นิเทศ กํากับ ติดตาม
4. ประเมินผล
กระบวนการจัดการเรียนรู- ระดับชั้นปฐมวัย จัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-line
On-Demand ระดับชั้นประถมศึกษาปhที่ 1 – 3 เรียนการสอนรูปแบบ On-line On-Demand ระดับชั้น
ประถมศึกษาปhที่ 4 – 6 เรียนการสอนรูปแบบ On-line On-Demand และมีการรายงานผลใหผูปกครอง
ทราบเป+นระยะ เพื่อใหทราบถึงการพัฒนาการของนักเรียนและการติดตามการสั่งใหนักเรียนทํางานส2ง
โรงเรียนไทยราษฏรคีรี สาขาสามยอดดอย
จากสถานการณ6การแพร2ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทําใหส2งผลกระทบ
ต2อระบวนการศึกษาทําใหไม2สามารถเปjดการเรียนการสอนไดตามปกติและตองปรับรูปแบบการเรียนการสอน
ที่มีความเหมาะสมภายใตสถานการณ6วิกฤติโควิด – 19 ดวยแนวคิด “การเรียนรูการนําการศึกษา
โรงเรียนอาจหยุดได แต2การศึกษาหยุดไม2ได”
ทั้งนี้ โรงเรียนโรงเรียนไทยราษฏร6คีรี สาขาสามยอดดอย ผูบริหารและคณะครูไดประชุม
วางแผนออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่สอนคลองกับบริบทของโรงเรียน ชุมชน ที่เอื้อต2อการเรียนรู
ของนักเรียนมากที่สุด ไดแก2การจัดการเรียนการสอนแบบ On-site ใน 1 สัปดาห6 และ On-hand เรียนที่บาน
ดวยเอกสาร ในรูปแบบผสมผสานใชร2วมกับรูปแบบการสอน On-line ใชช2องทางการสื่อสารผ2านเครือข2าย
อินเตอร6เน็ต ประเภท Social ไดแก2 Line Facebook ในการติดต2อสื่อสารกับนักเรียน ผูปกครอง เพื่อให
ผูปกครองไดมีส2วนร2วมในกระบวนการดูแลช2วยเหลือนักเรียน ครูผูสอนจะดําเนินการวัดและประเมินผลที่มี
ความยืดหยุ2นควบคู2ไปพรอมกับการจัดการเรียนรู โดยใหคํานึงถึงมาตรการป4องกันการแพร2กระจาย
ของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ตามกรอบที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
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โรงเรียนป•าไมอุทิศ 4
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 กระทรวงศึกษาธิการได-ประกาศนโยบายการจัดการเรียน
การสอนสถานการณการแพร2ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการวางแนวทางการจัดการเรียน
การสอนภายใตสถานการณ6วิกฤติการแพร2ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในทุกระดับชั้นและ
ทุกประเภทโดยใหดําเนินการจัดการเรียนการสอน ใน 5 รูปแบบ
ทั้งนี้ โรงเรี ยนปhาไม-อุทิศ 4 จึงปรั บรูปแบบการจัดการเรี ยนรู-ให-สอดคล-องกับบริ บทและ
สถานการณความปลอดภัยของพื้นที่ โดยการคํานึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา
และผู-ปกครองเป7นสําคั ญ จากการมาเรี ยนของนักเรียนในรูปแบบปกติ (On-site) โดยเปลี่ยนรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน6 (On-line) โดยครูได-ออกแบบและพัฒนาบทเรียนด-วยสื่ออิเล็กทรอนิกส
ที่ทันสมัยเพื่อสร-างแรงจูงใจในการกระตุ-นให-นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู-ที่สามารถพัฒนาได-ตามเปgาหมาย
ของหลักสูตร โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนออนไลน โดยช- Google meet โดยโรงเรียนปhาไม-อุทิศ 4 ได-ใช-กระบวนการ PDCA ในการดําเนินงาน
โรงเรียนแมสอด
ในภาคเรี ย นที่ 1/2564 โรงเรี ย นแม' ส อดจั ด การเรี ย นการสอนในรู ป แบบผสมผสาน
Blended Learning 3 On คือ On-hand On-line และ On-Demand ในทุกๆ ระดับชั้น ร2วมกับ M.S
Model คือการใชมาตรการหลักในการป4องกันการแพร2ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ร2วมกับ
มาตรการของโรงเรี ย น การดํ าเนิ น การพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนในรู ป แบบผสมผสาน Blended
Learning 3 On มีการดําเนินงาน ดังนี้
1. การประชุมคณะกรรมการสาถนศึกษา การประชุมคณะกรรมการเครือข'ายผู-ปกครอง
นักเรียน ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแม'สอด ร'วมกับการสํารวจพื้นที่เสี่ยงในการแพร'ระบาด
ที่ อยู' ของนั กเรี ยนในปI จจุ บั นเพื่ อเป7 นแนวทางในการกํ าหนดนโยบายการจั ดการเรี ยนการสอนในรู ปแบบ
ผสมผสาน Blended Learning 3 On
2. ครูผู-สอนจัดทํากําหนดการสอนแผนการจัดการเรียนรู- เพื่อให-สอดคล-องกับการจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน
3. ครูผู-สอนจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต'ละระดับชั้น
4. ผู-บริหารสถานศึกษามีการนิเทศติดตามและตรวจสอบการจัดการเรียนสอนในรูปแบบ
ผสมผสาน
5. ผู-บริหารสถานศึกษาและคณะครูร'วมกันประชุมผ'านระบบออนไลน เพื่อวิเคราะหปIญหา
เพื่อนํามาปรับปรุงแก-ไขในส'วนที่ควรแก-ไข และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในทุกๆ สัปดาห
ผลการดําเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน Blended Learning 3 On ของโรงเรียนแม'สอด

/ครูได-มีการพัฒนา...

๓๐

ครูได-มีการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนทางไกลที่มีประสิทธิภาพขึ้น
ปรับวิธีการเรียนการสอนที่ทันสมัยขึ้น นักเรียนทุกคนได-เรียนรู-และพัฒนาความรู-ความสามารถตามหลักสูตร
ได-อย'างมีประสิทธิภาพ โดยนักเรียนที่ไม'สามารถเข-าเรียนในรูปแบบ On-line ได ครูสอนหรือครูประจําชั้น
ประสานงานกับผูปกครองเพื่อใหนักเรียนสามารถเรียนรูในรูปแบบอื่นได ผูบริหารไดขับเคลื่อนนโยบายในการ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน เพื่อแกปIญหาในสถานการณ6การแพร2ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ผูปกครองและชุมชนไดเขามามีส2วนร2วมในการติดตามการเรียนของนักเรียนโดยผ2านช2องทาง
ไลน6กลุ2มเครือข2ายผูปกครอง ไลน6กลุ2มผูปกครองของโรงเรียน เว็บไซต6ของโรงเรียนและ เพจ Facebook
ของโรงเรียน ซึ่งผูปกครองมีความพอใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสานของโรงเรียน
แม2สอดในช2วงสถานการณ6การแพร2ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยู2ในระดับพึงพอใจมาก
ดวยสถานการณ6การแพร2ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนแม2สอดไดคิดวิธีการจัดการเรียน
การสอนวิธีใหม2ๆ เพื่อที่จะพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนอย2างเต็มศักยภาพรวมไปถึงความร2วมมือ
ของผูบริหาร คณะครู นักเรียน ผูปกครอง ชุมชนและหน2วยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหการจัดการเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน6ของนักเรียนและชุมชนต2อไป
โรงเรียนบ;านแมโกนเกน
เนื่องจากสถานการณ6การแพร2ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทําใหมีความจําเป+น
ที่ประชาชนทุกภาคส2วนตองมีการปรับตัวเป+นวิถีชีวิตแบบใหม2 โรงเรียนบานแม2โกนเกนไดตระหนัก
ถึงความสําคัญของการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู ใหมีคุณภาพและมิผลสัมฤทธิ์ที่ดียิ่งขึ้น สามารถพัฒนา
หรือผูปฏิบัติงาน ตลอดจนพัฒนาใหดีขึ้นในสถานการณ6การแพร2ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โดยไดรับจากคณะครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครอง และชุมชน ในการจัดกิจกรรม รูปแบบ
การจัดการเรียนการสอน ใหเหมาะสม โรงเรียนซึ่งมีภารกิจหลักในการพัฒนานักเรียนใหมีความดี เก2ง และ
มีความสุข พรอมทั้งเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค6 ใหเป+นผูมีคุณธรรม จริยธรรม และ 3 จิตสาธารณะ
เพื่อเป+นกําลังที่สําคัญในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติในอนาคต จะไม2สามารถจัดการเรียน การสอน
แบบปกติได ดังนั้น โรงเรียนบานแม2โกนเกนตองหารูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับวิถีชีวิต
แบบใหม2 เพื่อใหเกิดการเรียนรูอย2างต2อเนื่อง มีการวัดและประเมินผลอย2างมีประสิทธิภาพส2งผลใหผูเรียน
เกิดผลลัพธ6 การเรียนรูตามวัตถุประสงค6
โรงเรียนบานแม2โกนเกน จึงไดตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการเรียนรูของผูเรียน
การจัด การเรีย นการสอนในสถานการณ6การแพร2ร ะบาดของโรคติด เชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 โดยไดรับ
ความร2วมมือจากคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกคน การจัดการเรียนการสอนออนไลน6ใช Googie
Classroom การจัดการเรียนการสอนออนไลน6โดยใชคลิปวิดีโอ ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร6การจัดการเรียนการสอน
และผสมผสาน นอกจากนี้ยังไดวิธีการวัดประเมิน คือจัดการสอบแบบออนไลน6 การสอบแบบถามตอบระหว2าง
ครูและนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค6 เพื่อใหไดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายและเหมาะสม
ในสถานการณ6การแพร2ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อพัฒนาผูเรียนไดตรงกับบริบท
ข;อเสนอแนะ
นอกจากการเรียนการสอนออนไลน6 การใหใบงานและใบกิจกรรมต2างๆ ครูประจําชั้นได
ออกเยี่ ย มบาน เก็ บ ขอมู ล นั กเรี ย นโดยแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู จั ด การเรี ย นการสอนและรั บ ฟI งความคิ ด เห็ น
ขอเสนอแนะ และคําแนะนํา ทั้งจากนักเรียน ผูปกครองและผูนําชุมชน เพื่อรวบรวมขอมูล สู2การพัฒ นา
ใหครอบคลุมในสถานการณ6การแพร2ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
/โรงเรียนบ;านห;วยนกกก...

๓๑

โรงเรียนบ;านห;วยนกกก
แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ6การแพร2ระบาดของโรคติดเขื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid-19) โรงเรียนบานหวยนกกก ตระหนักถึงความสําคัญในการเรียนรูและมีทักษะ
พื้นฐานตามหลักสูตร จึงคิดคน นวัตกรรม “พี่ครู” สอนนองขึ้นมา เพื่อเป+นการช2วยเตรียมความพรอม
พื้นฐานวิชาภาษาไทยใหแน2นขึ้นของ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปhที่ ๑-๓ และสอดคลองกับนโยบาย
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ เรื่อง “ลูกตาก ๒ มั่นใจ จบชั้นประถมศึกษาปhที่ ๓
อ2านออก เขียนได ลายมืองาม” จึงจัดโครงการ “ครอบครัวนกกก มั่นใจ จบชั้นประถมศึกษาปhที่ ๓ อ2านออก
เขียนได ลายมืองาม” อีกทั้งยังจัด อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรใหเป+นครู You Tuber โดยการ
ใชรูปแบบ ON-HAND คือการเรียนที่บานดวยเอกสารที่ครูจัดเตรียมใหเช2น หนังสือ แบบฝ•กหัดใบงาน ที่ครู
ไดมอบหมาย และรูปแบบ ON-DEMAND คือการเรียนผ2านแอปพลิเคชันต2าง ๆ ในทุกระดับชั้น ผสมผสาน
กับรูปแบบ ON-LINE ในระดับมัธยมศึกษา ตอนตน โดยมีจุดประสงค6เขียนใหสอดคลองกับความสําคัญ
ของผลงาน/นวัตกรรม
๑. เพื่อแกปIญหานักเรียนที่ไม2สามารถมาเรียนที่โรงเรียนในช2วงสถานการณ6การแพร2ระบาด
ของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
๒. เพื่อใหนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปhที่ 1 - 3 มีพัฒนาการดานการอ2านและการเขียน
๓. เพื่อใหนักเรียนนระดับชั้นอื่น ๆ ไดเรียนครบตามหลักสูตรที่สถานศึกษากําหนด
๔. เพื่อฝ•กประสบการณ6และสรางความสัมพันธ6อันดีระหว2างรุ2นพี่และรุ2นนอง
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
การบริหารงานของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 ในภาคเรียนที่ 1 ปhการศึกษา 2564
(ช2วงสถานการณ6การแพร2ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน2า COVID-19)
ดานงานบริหารวิชาการ
1. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะครูโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
จัดใหมี นโยบายการจัดการเรียนการสอนในแบบ On site ในสัปดาห6ที่ 1-6 ดวยการประเมินสถานการณ6เป+
นรายวัน
2. เมื่อสถานการณ6การแพร2ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน2า 2019 (COVID-19) ในตําบลรวม
ไทยพัฒนา เพิ่มขึ้น และมีการผูปกครอง/นักเรียนติดเชื้อ ไดสั่งการใหจัดการเรียนการสอนแบบ On line
และ On hand
3. ใหคณะครูผูสอนทุกช2วงชั้นรายงานการจัดการเรียนการสอนแบบ On line โดยใหฝSาย
บริหารงาน วิชาการจัดเก็บขอมูลดวยโปรแกรม Google From สรุปและรายงานผลเป+นรายสัปดาห6
4. ใหมีการวัดประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง และมีการสอบปลายภาคเรียนในระดับช2
วงชั้นที่ 3 โดยจัดทําแบบทดสอบผ2านโปรแกรม Google From (ปรับกระบวนการและเกณฑ6การวัดผลและ
ประเมินผล ทางการศึกษาตามบริบทของโรงเรียน)
5. กํากับ ดูแลและติดตามผลการจัดการเรียนการสอนของครูสัปดาห6ละ 1 ครั้ง
(การประชุมครู ประจําสัปดาห6)
6. จัดใหมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนทางออนไลน6ของครู โดยใหครูรวบรวมขอมูล
ทําเป+น QR code ส2งใหคณะกรรมการนิเทศประเมินตามเกณฑ6ที่กําหนด
7. ใชกระบวนการ PLC และหาวิธีการสรางแรงจูงใจกับนักเรียนใหเขาร2วมกิจกรรมการเรียนรู
/ด;านงานบริหารงาน...

๓๒

ด;านงานบริหารงานบุคคล
1. จัดประชุมคณะครูโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 สัปดาห6ละ 1 ครั้ง แบบ On line ผ2าน
โปรแกรม Google Meet และประชุมแบบ On site ในหองประชุม ตามความเหมาะสมของสถานการณ6
2. ส2งเสริมใหคณะครูและบุคลากรในการพัฒนาตนเองดวยการประชุม/อบรม/สัมมนา ตาม
ความสนใจดวยรูปแบบที่หลากหลายจากหน2วยงานต2าง ๆ
3. สนับสนุนใหฝSายบริหารงานบุคคลไดจัดทําขอมูลรายบุคคลเก็บไวในรูปแบบข
อมูลอิเล็กทรอนิกส6
4. สั่งการใหครูปฏิบัติงานตามหนาที่แบบ Work From Home โดยปฏิบัติหนาที่และ
ทํางานของ ตนเองในพื้นที่ตําบลรวมไทยพัฒนาและอําเภอพบพระ หรือใหมาปฏิบัติงานที่หองเรียนของตน
5. สั่งการมิใหครูออกนอกพื้นที่ตําบลรวมไทยพัฒนา หากมีเหตุจําเป+นใหขออนุญาตเป+นรา
ยกรณี
6. สั่งการมิใหบุคคลภายนอกเขามาภายในบริเวณโรงเรียน และใหติดต2องานราชการผ2านช2
องทาง โทรศัพท6Facebook Line เพจของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 หรือช2องการสื่อสารทางออนไลน6อื่น ๆ
7. ส2งเสริมใหฝSายบริหารงานบุคคลจัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการภายในสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนา ตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
โรงเรียนชุมชนบ;านพบพระ
จากรายงานการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู สําหรับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณ6 COVID-19 (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ๒๕๖๓, หนา ค-ง)
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ6การเปลี่ยนแปลง ที่มีต2อการจัดการศึกษาของโรงเรียน
โรงเรียนชุมชนบานพบพระจึงมีหลักการในการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนมีความรู ความสามารถตาม
มาตรฐานการเรียนรู สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค6ตามที่สถานศึกษากําหนดไวในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยยึดหลักว2า ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด และเชื่อว2าทุกคน
สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได โดยยึดประโยชน6ที่เกิดขึ้นกับผูเรียนในกระบวนการจัดการเรียนรูตอง
ส2งเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ คํานึงถึงความแตกต2างระหว2างบุคคลและ
พัฒนาการทางสมอง เนนใหความสําคัญทั้งความรู และคุณธรรมจริยธรรม และเพื่อใหการจัดการเรียนการรู
มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับสถานการณ6การเปลี่ยนแปลงในปIจจุบันใหสอดคลองและเชื่อมโยงกับการเรียนรู
ของผูเรียนจึงไดพัฒนานวัตกรรม รูปแบบการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนภายใตสถานการณ6การแพร2
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยใช PNDR MODEL ของโรงเรียนชุมชนบานพบพระ นี้ขึ้น 2.
จุดประสงค6และเปŠ‹าหมํายของผลงําน/นวัตกรรมกํารถอดบทเรียน - จุดประสงค6 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู
โดยการนําสื่อ เทคโนโลยีนวัตกรรม ออกแบบการจัดการเรียนรู ในการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบ
(Online, On-Hand) โดยการบูรณาการทั้ง ๘ กลุ2มสาระ การเรียนรู ดวยกระบวนการ Active Learning ที่
เหมาะสมกับศักยภาพและบริบทของโรงเรียนโดย การมีส2วนร2วม - เป4าหมาย รูปแบบการขับเคลื่อนการ
จัดการเรียนการสอนภายใตสถานการณ6การแพร2ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยใช PNDR
MODEL ของโรงเรียนชุมชนบานพบพระ ใชในการจัดการ เรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้น
ประถมศึกษาปhที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปhที่ ๓) เพื่อให นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป+นไปตามเกณฑ6ของ
แนวทางการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนใน สถานการณ6การแพร2ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (
Covid – 19 ) ของโรงเรียนชุมชนบานพบพระ
/วิธีดําเนินการ...

๓๓

วิธีดําเนินการ
โรงเรียนชุมชนบานพบพระไดจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online เนื่องจาก
สถานการณ6 การแพร2ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน2า 2019 ที่มีการแพร2ระบาดในหลายพื้นที่ของประเทศ
ไทย จึงทําใหนักเรียนไม2สามารถมาเรียนที่โรงเรียน หรือรูปแบบ On-Site ได โรงเรียนชุมชนบานพบพระ จึง
ไดมีการศึกษาสภาพบริบท เครื่องมือ วิธีการ รูปแบบที่เหมาะสม จากการ SWOT ANALYSIS
ที่ประชุมรับทราบตามระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 4/2564
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
- ไม'มี
เลิกประชุมเวลา 12.00น.

(ลงชื่อ)
ผู-จดรายงานการประชุม
(นางสาวสุทิศา วิริยะนิมิตร)
อัตราจ-าง
(ลงชื่อ)
ผู-ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวสายสุนีย แสงด-วง)
ผู-อํานวยการกลุ'มอํานวยการ

