
 
 

รายงานการประชุมผู�อํานวยการสถานศึกษาและรองผู�อํานวยการสถานศึกษาในสังกัด 
โดยการประชุมทางไกล ผ านโปรแกรม Google Meeting 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
ครั้งท่ี 4/2564 

วันท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ.2564 
ณ ห�องประชุมแม ตะลอ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

        ................................................. 
ผู�มาเข�าประชุม  จํานวน  190  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 ขอแสดงความยินดีโรงเรียนท่ีได�รับโล เกียรติคุณ การถ ายทอดสดการจัดงานนิทรรศการออนไลนC 

   ขอชื่นชมและแสดงความยินดีโรงเรียนท่ีได-รับโล'เกียรติคุณ ในการจัดนิทรรศการออนไลน� 
ซ่ึงได-รับรางวัลผู-เข-ารับชมออนไลน�สูงสุด และขอขอบคุณโรงเรียนในสังกัดท่ีร'วมเข-ารับชมการถ'ายทอดออนไลน�
เป7นจํานวนมาก  

เรื่องท่ี 2 การเล่ือนการประชุมผู�อํานวยการสถานศึกษาและรองผู�อํานวยการสถานศึกษาในสังกัด 
   โดยการประชุมทางไกล ผ านโปรแกรม Google Meeting 
   เนื่องจากผู-อํานวยการสถานศึกษาหลายโรงเรียนท่ีได-รับคําสั่งย-ายผู-อํานวยการสถานศึกษา 
ซ่ึงจะต-องเดินทางในวันท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ.2564 เป7นส'วนใหญ' เขตพ้ืนท่ีจึงแจ-งเลื่อนการประชุมในครั้งนี้
เป7นท่ี 29 ตุลาคม พศ.2564 และเน-นย้ําในการประชุมผู-อํานวยการสถานศึกษาทุกครั้ง ขอความร'วมมือ 
ให-ผู-อํานวยการสถานศึกษาเข-าร'วมประชุมด-วยตนเองเท'านั้น เพ่ือสร-างการรับรู-ให-ท่ัวถึง  

เรื่องท่ี 3 การเตรียมความพร�อมในการเปEดภาคเรียนท่ี 2/2564 
   การเตรียมความพร-อมในการเป�ดภาคเรียนท่ี 2/2564 วันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 
โรงเรียนในสังกัดให-เป�ดภาคเรียนท่ี 2/2564 ส'วนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนข้ึนอยู'กับบริบทของแต'ละ
พ้ืนท่ีและความพร-อมของสถานศึกษา แต'เนื่องจากสถานการณ�การแพร'ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 วันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ยังไม'อนุญาตให-เป�ดการเรียนการสอนในรูปแบบ Onsite ขอดู
สถานการณ�ไปก'อน 2 สัปดาห� หากสถานการณ�ดีข้ึน เขตพ้ืนท่ีจะพิจารณาเป7นรายโรงเรียนเพ่ือเสนอ 
ขอศึกษาธิการจังหวัดในการพิจารณาเพ่ือขอเป�ดการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Onsite ต'อไป 

เรื่องท่ี 4 การย�ายผู�บริหารสถานศึกษา 
   การย-ายผู-บริหารสถานศึกษา ได-มีคําสั่งฯ และหลายท'านได-เดินไปรับตําแหน'งแล-ว  
และการย-ายข-าราชการครูในสังกัดมีจํานวนมาก ทําให-หลายโรงเรียนขาดครูในการจัดการเรียนการสอน  
ขอให-โรงเรียนเตรียมการรองรับด-วย  
 
 
 

/เรื่องท่ี 5 การเปล่ียนตําแหน ง... 
 
 



๒ 

 

เรื่องท่ี 5 การเปล่ียนตําแหน งบุคลากร สพป.ตาก เขต 2 
   การประสานงานและการทํางานระหว'างสถานศึกษากับเขตพ้ืนท่ี เนื่องจากท่ีผ'านมามี
ข-าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพ้ืนท่ี ได-มีการเกษียณอายุราชการ ดังนั้นเพ่ือให-การดําเนินงาน
เป7นไปอย'างต'อเนื่องไม'ให-เกิดปIญหาในการปฏิบัติงาน สพป.ตาก เขต 2 จึงได-แต'งต้ังมอบหมายให-ข-าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษารับผิดชอบและปฏิบัติราชการใน สพป.ตาก เขต 2 บางกลุ'ม ดังนี้ 
   1. นางอุบลรัตน� บุญลือ ปฏิบัติหน-าท่ี ผอ.กลุ'มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
   2. นางอมราพร สุริยะวรรณ ปฏิบัติหน-าท่ี ผอ.หน'วยตรวจสอบภายใน ให-ไปปฏิบัติหน-าท่ี  
ผอ.กลุ'มนโยบายและแผน 
   3. นางสาวราตรี อินสุยะ ปฏิบัติหน-าท่ี ผอ.หน'วยตรวจสอบภายใน 

เรื่องท่ี 6 ผู�ปฏิบัติราชการแทนผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
   1. นายวรรณชัย เหล'าทรัพย� ผอ.โรงเรียนบ-านแม'กาษา เป7นผู-แทนประจําอําเภอแม'สอด 
   2. นายอนุศักด์ิ เครืออยู'  ผอ.โรงเรียนบ-านน้ําหอม เป7นผู-แทนประจําอําเภอแม'ระมาด 
   3. นายสิทธิพล แก'นเมือง  ผอ.โรงเรียนบ-านหนองบัว เป7นผู-แทนประจําอําเภอท'าสองยาง 
   4. ว'าท่ี รอ.นิคม สิงทยม  ผอ.โรงเรียนไทยราษฎร�คีรี เป7นผู-แทนประจําอําเภอพบพระ 
   5. นายสมพงษ� ฟIOนสาย  ผอ.โรงเรียนบ-านแม'กลองใหม' เป7นผู-แทนประจําอําเภออุ-มผาง 

   หน-าท่ีผู-ปฏิบัติราชการแทนผู-อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
การประสานงานระหว'างหน'วยงานในพ้ืนท่ี และการใช-ทรัพยากรร'วมกันภายในอําเภอเป7นหลัก  
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล�ว 
   - การประชุม ครั้งท่ี 3/2564 เม่ือวันท่ี 6 กันยายน พ.ศ. 2564 
     ณ ห-องประชุมแม'ตะลอ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2    
   (รายละเอียดเอกสาร สามารถดาวนCโหลดได�จากเว็บไซตC   
   www.takesa2.go.th/site/index.php) หมวดหนังสือราชการ 
     มติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพ่ือทราบและพิจารณา 
นายสุทัศนC ศรีดาเดช รองผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
กลุ มอํานวยการ 
เรื่องท่ี 1 มอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ 
   มอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนผู�อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม 
ศึกษาตาก เขต ๒ เพ่ือเป+นการบูรณาการในด�านการบริหารราชการ ให�เกิดความคล2องตัวสามารถ
ดําเนินการให�เป+นไปตามเป4าหมาย และวัตถุประสงค6ตามภารกิจ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๕ (๕)  
แห2งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบกับข�อ ๔  
ของระเบียบสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ว2าด�วยการมอบอํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ 
การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอ่ืน ของผู�อํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ และ
ยกเลิกคําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ท่ี ๕๑๔/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๑๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ขอมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนใหม2 ดังนี้ คือ  
 

/๑. นายวรรณชัย... 
 
 
 



๓ 

 

  ๑. นายวรรณชัย  เหล2าทรัพย6  ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านแม2กาษา      ประจําอําเภอแม2สอด 
  ๒. นายอนุศักด์ิ  เครืออยู2   ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านน้ําหอม       ประจําอําเภอแม2ระมาด 
  ๓. นายสิทธิพล  แก2นเมือง  ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านหนองบัว      ประจําอําเภอท2าสองยาง 
  ๔. ว2าท่ี รอ.นิคม  สิงทยม   ผู�อํานวยการโรงเรียนไทยราษฎร6คึรี     ประจําอําเภอพบพระ 
  ๕. นายสมพงษ6  ฟIJนสาย   ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านแม2กลองใหม2 ประจําอําเภออุ�มผาง 

   ให�ผู�อํานวยการสถานศึกษาดังกล2าว ปฏิบัติราชการแทนผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ โดยศึกษารายละเอียดแนบท�ายคําสั่ง ให�คํานึงถึงการบริหารงาน 
ท่ีคล2องตัวในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และถูกต�องตาม
ระเบียบกฎหมายแบบแผนของทางราชการ โดยเคร'งครัด  

เรื่องท่ี ๒ ขอเชิญร วมอนุโมทนาถวายพระกฐินพระราชทาน 
   ด-วยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ได-รับหนังสือขอร'วมอนุโมทนา
ถวายผ-ากฐินพระราชทานจากหน'วยราชการต'าง ๆ  ดังนี้   
    ๑. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทอดถวาย ณ วัดเชกาเจติยาราม  
ตําบลเชกา อําเภอเชกา  จังหวัดบึงกาฬ ทอดถวายวันท่ี ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 
    ๒. สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ทอดถวาย ณ วัดหนองหอย พระอารามหลวง  
ตําบลเขาแร-ง อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี ทอดถาวายวันท่ี ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๔ 
    ๓. สํานักงาน สกสค. ทอดถวาย ณ วัดพระแก-ว ตําบลเวียง อําเภอเมืองเชียงราย  
จังหวัดเชียงราย ทอดถวายวันท่ี ๑๓  พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
    ๔. สํานักงานการวิจัยแห'งชาติ ทอดถวาย ณ วัดสองพ่ีน-อง ตําบลต-นตาล อําเภอสองพ่ีน-อง                      
จังหวัดสุพรรณบุรี ทอดถวายวันท่ี ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  
    ๕. กรมบัญชีกลาง ทอดถวาย ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร ตําบลกะมัง อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทอดถวายวันท่ี  ๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 
    ๖. กระทรวงมหาดไทย ทอดถวาย  ณ วัดเศวตฉัตร วรวิหาร แขวงบางลําพูล'าง  
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร  ทอดถวายในวันท่ี  ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  
    ๗. สํานักพระพุทธศาสนาแห'งชาติ ทอดถวาย ณ วัดราชบูรณะ ตําบลท'ามะพลา  
อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ทอดถวายในวันท่ี  ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

                     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ขอเชิญท'านและบุคลากรในสังกัด                       
ร'วมอนุโมทนาบริจาคทรัพย�โดยเสด็จพระราชกุศล  โดยรวบรวมเงินบริจาคส'งได-ท่ี กลุ'มอํานวยการ สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ เพ่ือรวบรวมและจัดส'งให-หน'วยงานต'างๆ ต'อไป   

เรื่องท่ี 3 การจัดสรรผ�าห มกันหนาวให�กับสถานศึกษาในสังกัด  
   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ได-จัดทําโครงการ  
“ช'วยน-องคลายหนาว” ในป_งบประมาณ ๒๕๖๔ และได-จัดสรรผ-าห'มกันหนาว เพ่ือมอบให-กับนักเรียน 
ท่ีครอบครัวยากไร- และขาดแคลน เพ่ือบรรเทาความเดือดร-อนในเรื่องเครื่องนุ'งห'มกันหนาว                                   

   ในการนี้ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ขอให-สถานศึกษาไปรับ               
ผ-าห'มกันหนาวได-ท่ีกลุ'มอํานวยการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ต้ังแต'บัดนี้ 
เป7นต-นไป เม่ือได-รับผ-าห'มกันหนาวแล-ว ให-ดําเนินการมอบให-กับนักเรียนท่ีครอบครัวยากไร- ขาดแคลน   
 

/เรื่องท่ี 4 การจัดซ้ือเครื่อง... 
 
 
 



๔ 

 

เรื่องท่ี 4 การจัดซ้ือเครื่องอุปโภคบริโภคบรรเทาความเดือดร�อนจากอุทกภัยในอําเภออุ�มผาง    
   การจัดซ้ือเครื่องอุปโภคบริโภคบรรเทาความเดือดร-อนจากอุทกภัยในอําเภออุ-มผาง ผู-ได-รับ
ผลกระทบจากอิทธิพลพายุ “เต้ียนหมู'” โรงเรียนในอําเภออุ-มผาง ได-รายงานความเสียหาย ดังนี้     
ลําดับท่ี  โรงเรียน ข�าราชการครู 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  
    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ได-ดําเนินการจัดสรรและแจ-งให-
สถานศึกษา จํานวน ๔ โรงเรียนมารับเครื่องอุปโภคบริโภคบรรเทาความเดือดร-อนมอบให-ข-าราชการครู  
และนักเรียนท่ีได-รับผลกระทบ  

เรื่องท่ี 5 การมอบถุงยังชีพผู�ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และผู�มีความเส่ียงสูง 

            ด-วยปIจจุบันการแพร'ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (โควิด – 19)  
มีการระบาดอย'างต'อเนื่อง โดยเฉพาะจังหวัดตาก เป7นจังหวัดท่ีอยู'ในพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดและเข-มงวด ในพ้ืนท่ี 
๕ อําเภอชายแดนตะวันตกของจังหวัดตาก ยังมีการรายงานพบผู-ติดเชื้ออยู'เป7นจํานวนมากและเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจาก
สถานการณ�ท่ีผ'านมาพบว'าข-าราชการครู บุคลากรทางการทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ซ่ึงเป7นผู-ได-รับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได-ทําการรักษา 
ในโรงพยาบาล และสถานท่ีท่ีทางสาธารณสุขจัดให-เป7นโรงพยาบาลสนาม รวมท้ังผู-ท่ีมีความเสี่ยงสูงท่ีใกล-ชิด 
ผู-ติดเชื้อต-องทําการกักตัว   

           จากเหตุดังกล'าว เพ่ือสร-างขวัญและกําลังใจให-กับข-าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
ในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จึงได-มอบถุงยังชีพเพ่ือมอบให-กับผู-ติดเชื้อและ
ผู-มีความเสี่ยงสูงต-องกักตัว เป7นการช'วยเหลือในเบ้ืองต-น โดยมอบให-ผู-แทนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต ๒ แต'ละอําเภอเป7นผู-จัดทําทะเบียนการจ'ายถุงยังชีพ และดําเนินการมอบถุงยังชีพดังกล'าว   

กลุ มบริหารงานบุคคล 
งานสรรหาบรรจุและแต งตั้ง 
เรื่องท่ี 1 การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท�องถ่ิน ปY พ.ศ.2564 
  ตามท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได-รับจัดสรรอัตรานักศึกษาทุน 
โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท-องถ่ิน ป_ พ.ศ.2564 จํานวน 12 อัตรา และคณะกรรมการบริหารอัตรากําลัง
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ได-พิจารณาจัดสรรให-กับสถานศึกษาท่ีมีอัตรากําลังครูขาดเกณฑ� และมีข-าราชการครู 
ท่ีจะเกษียณอายุราชการเม่ือสิ้นป_งบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลปรากฏ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 

 
ท่ี นักศึกษาทุนจําแนก

รายวิชาเอก 
จํานวนท่ีได�รับ
จัดสรร (อัตรา) 

สถานศึกษาท่ีรองรับ 
การบรรจุนักศึกษาทุนฯ 

เหตุผลในการจัดสรร 

1 ภาษาไทย 1 โรงเรียนบ-านค-างภิบาล ขาดเกณฑ� -6 
2 ประถมศึกษา 3 1.โรงเรียนบ-านห-วยไม-แปgน 

2.โรงเรียนบ-านปhาไร'เหนือ 
3.โรงเรียนบ-านต-นผึ้ง 

ขาดเกณฑ� -6 
ขาดเกณฑ� -3 
ขาดเกณฑ� -3   

3 สังคมศึกษา 2 1.โรงเรียนบ-านแม'กุหลวง 
2.โรงเรียนบ-านห-วยกะโหลก 

ขาดเกณฑ� -3   
ขาดเกณฑ� -4   

4 ปฐมวัย 1 โรงเรียนบ-านแม'ละเมา ขาดเกณฑ� -3 
5 ภาษาอังกฤษ 1 โรงเรียนบ-านแม'กุเหนือ ขาดเกณฑ� -3 
6 วิทยาศาสตร�ท่ัวไป 1 โรงเรียนบ-านแม'ตาวใหม' ขาดเกณฑ� -3 
7 พลศึกษา 1 โรงเรียนชุมชนบ-านแม'จะเราบ-านทุ'ง ขาดเกณฑ� -3 
8 นาฏศิลปj 1 โรงเรียนบ-านเจดีย�โคะ ขาดเกณฑ� -8 
9 จิตวิทยาและการแนะ

แนว 
1 โรงเรียนบ-านเจดีย�โคะ ขาดเกณฑ� -8 

   
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได-กําหนดปฏิทินการคัดเลือกฯ เรียบร-อยแล-ว  

ซ่ึงการคัดเลือกครั้งท่ี 1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีนักศึกษาทุนฯ ผู-ผ'าน 
การคัดเลือกเข-าร'วมโครงการฯ จํานวน 2 ราย ดังนี ้

(1) น.ส.ป�ยะนาท  วงศ�บัณฑิต  วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
   (2) น.ส.เมทินี  จันน-อย   วิชาเอกภาษาไทย  
   ท้ังนี้ หากผู-ผ'านการคัดเลือกเข-าร'วมโครงการฯ ท้ัง 2 ราย ผ'านการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและ 
แต'งต้ังเข-ารับราชการเป7นข-าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน'งครูผู-ช'วยแล-ว จะดําเนินการ
บรรจุและแต'งต้ังฯ ภายในวันท่ี 29 ตุลาคม 2564   

เรื่องท่ี 2 การย�ายข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน ง ครูผู�สอน 
   มติท่ีประชุม กศจ.ตาก ในคราวประชุมครั้งท่ี 10/2564 เม่ือวันท่ี 15 ตุลาคม 2564  
ได-มีมติอนุมัติย-ายและแต'งต้ังข-าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน'งครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จํานวน 22 ราย ดังนี ้

(1) ย-ายภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฯ  จํานวน  17  ราย 
(2) รับย-ายจากต'างเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   จํานวน    5  ราย 

   สามารถตรวจสอบรายชื่อข-าราชการครูฯ ท่ีได-รับการพิจารณาย-ายฯ  ได-ท่ี www.taksa 2.go.th  
กลุ'มบริหารงานบุคคล  
เรื่องท่ี 3 การย�ายข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน งผู�บริหารสถานศึกษา 
  ตามมติท่ีประชุมกศจ.ตาก ในคราวประชุมครั้งท่ี 9/2564 เม่ือวันท่ี 17 กันยายน  2564 
ได-มีมติอนุมัติย-ายและแต'งต้ังข-าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน'งผู-อํานวยการสถานศึกษา  
ให-ดํารงตําแหน'งในหน'วยงานการศึกษาใหม' ตามคําร-องขอของตนเอง  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2  จํานวน 15  ราย  นั้น 

 
/สํานักงานเขตพ้ืนท่ี... 

 
 



๖ 

 

 
   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  ได-ดําเนินการแจ-งให-สถานศึกษา 
ต-นทางส'งตัวข-าราชการครูฯ ตําแหน'งผู-บริหารสถานศึกษา ไปยังสถานศึกษาปลายทางโดยตรง ภายในวันท่ี  
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 เพ่ือเสนอ 
กศจ.ตาก พิจารณากําหนดสัดส'วนในการรับย-ายต'อไป 

งานวิทยฐานะและกําหนดตําแหน ง 

เรื่องท่ี 4 การตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 กลุ'มบริหารงานบุคคล ได-ดําเนินการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน ด-านท่ี 3 ของข-าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ท่ียื่นเสนอขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนเป7นวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ  
(กรณีปรับปรุงผลงาน) จํานวน 8 กลุ'มสาระ เรียบร-อยแล-ว โดยมีข-าราชการครูฯ ท่ียื่นเสนอขอปรับปรุง
ผลงานได-ผ'านการประเมินฯ รวมท้ังสิ้น 31 ราย ดังนี้ 
กลุ�มสาระภาษาไทย 

1. นางจันจิรา  กองสุข   ชุมชนบ-านพบพระ 
2. นางมะลิ  กุยสุวรรณ   รวมไทยพัฒนา 5 

กลุ�มสาระวิทยาศาสตร� 
1. นางอชิรญา  บุญมา   บ�านแม2อุสุวิทยา 

กลุ�มสาระคณิตศาสตร� 
  1. นางพิมพ�พร  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 

กลุ�มสาระปฐมวัย 
1. นางชฎา  ตัวละมูล   บ�านหัวฝาย 

กลุ�มสาระภาษาอังกฤษ 
1. นางสาวคนึงนิตย�  กาวี   บ-านวังผา 
2. นางสาวธีราภรณ�  โสมิญะ  ท'านผู-หญิงพรสมฯ 
3. นางสาวนุจนาถ  พูลสวัสด์ิ  บ-านร'มเกล-า 2 
4. นางสวริน  เลิศเกษม   บ-านแม'กลองใหม' 
5. นางอุไรพร  สาธุสถิต   บ-านพะเดrะ 

   6.นางสาวสุกัญญา  รักษ�ตระกูลคีรี  บ-านแม'กุหลวง 
7.นางอรวรรณ  สุวรรณคําพันธุ�  บ-านเจดีย�โคะ 
8.นางปริมาส  จันธิดา   บ-านขะเนจื้อ 
 

/9.นางภูริตา... 
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9.นางภูริตา  ธนหารจิตร   อรุณเมธา 
10.นางวัฒนา  ครองแก-ว   ชุมชนบ-านพบพระ 
11.นางสาวปทิดา กล'อมริชัญญา  บ-านแม'โกนเกน 

กลุ�มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
  1.นางพิกุล  พระสิงห�   บ-านเจดีย�โคะ 

2.นางสาวอรพิน  ทําจริงจัง   รวมไทยพัฒนา 3 
3.นางณัฏฐ�ภรณ�  รัตนโชติปภาพร  บ-านหัวฝาย 
4.นางสุปรางค�  ทนเพชร   บ-านมอเกอ 
5.นางสาวสุธีราวงศ�  ศรีสุมโนทัย  ขุนห-วยบ-านรุ'ง 

กลุ�มสาระสังคมศึกษา 
1.นายโกวิท  รัตนสิริบัณฑิตย�  บ-านอู'หู' 
2.นางสาวธิดารัตน�  แก-วกลม  ชุมชนบ-านพบพระ 

สาขาบริหารสถานศึกษา 
1.นายนพดล  จันทร6เทพ   ผอ.บ�านแม2โพ 

งานบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
เรื่องท่ี 5 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณCและเหรียญจักรพรรดิมาลาให�แก ข�าราชการครู 
      และ บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ�างประจํา  ประจําปY 2564 
  ตามท่ี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก 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 ซ่ึงกลุ'มบริหารงานบุคคล  
ได-ตรวจสอบความถูกต-อง และจะได-แต'งต้ังคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ
คุณสมบัติต'อไป  สําหรับผลการตรวจสอบคุณสมบัติจะแจ-งให-สถานศึกษาทราบอีกครั้ง ทางเว็บไซด�กลุ'ม
บริหารงานบุคคล สพป.ตาก เขต 2 

เรื่องท่ี 6 การเล่ือนเงินเดือนข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบท่ี 2 (1 ตุลาคม 2564) 
   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได-ประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ทุกสายงานเรียบร-อยแล-ว เม่ือวันท่ี 19 กันยายน 2564 ท้ังนี้ ได-แจ-งประกาศ 
ผลการประเมิน ระดับดีเด'น และดีมาก ให-กับสถานศึกษาทราบแล-ว และจะได-นําเสนอ ให- กศจ.ตาก 
พิจารณาอนุมัติต'อไป 
เรื่องท่ี 7 การเปล่ียนคํานําหน�าช่ือ เปล่ียนช่ือตัวและช่ือสกุลตามสามี   
   เอกสารประกอบท่ีต-องนําส'ง ดังนี้ 
                        3.1  กรณีจดทะเบียนสมรส 
                     -  แบบคําร-องขอฯ     จํานวน  1  ฉบับ 
                                -  สําเนาทะเบียนสมรส      จํานวน  1  ฉบับ 
                                -  สําเนาทะเบียนบ-านท่ีเปลี่ยนคํานําหน-าชื่อ-ชื่อสกุลแล-ว    จํานวน  1  ฉบับ 
                                -  สําเนาทะเบียนบ-านท่ีเปลี่ยนคํานําหน-าชื่อแล-ว     จํานวน  1  ฉบับ 
                                -  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือข-าราชการ   จํานวน  1  ฉบับ 
 

/3.2  กรณีจดทะเบียน... 
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                        3.2  กรณีจดทะเบียนหย า 
                                -  แบบคําร-องขอฯ     จํานวน  1  ฉบับ 
                                - สําเนาทะเบียนหย'า     จํานวน  1  ฉบับ 
                                - สําเนาทะเบียนบ-าน     จํานวน  1  ฉบับ 
                                -  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือข-าราชการ  จํานวน  1  ฉบับ 
                        3.3  กรณีเปล่ียนช่ือตัว 
                                -  แบบคําร-องขอ ฯ     จํานวน  1  ฉบับ 
                                - สําเนาใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ (แบบ.3)    จํานวน  1  ฉบับ 
                               - สาํเนาทะเบียนบ-านท่ีเปลี่ยนชื่อตัวแล-ว       จํานวน  1  ฉบับ 
                               -  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือข-าราชการ  จํานวน  1  ฉบับ 
                        3.4 กรณีเปล่ียนช่ือสกุล 
                               -  แบบคําร-องขอ ฯ     จํานวน  1  ฉบับ 
                               - สาํเนาใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อสกุล (แบบ.2)  จํานวน  1 ฉบับ 
                               - สาํเนาทะเบียนบ-านท่ีเปลี่ยนชื่อสกุลแล-ว     จํานวน  1  ฉบับ 
                              -  สาํเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือข-าราชการ  จํานวน  1  ฉบับ 
หมายเหตุ   ให-ลงลายมือชื่อสําเนาถูกต-องในเอกสาร ทุกฉบับ  กรณีท่ีข-าราชการขอเปลี่ยนคํานําหน-าชื่อ 
เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล กับหน'วยงานทะเบียนราษฎร�  ณ  ท่ีว'าการอําเภอแล-ว สามารถ ใช-ได-ตามกฎหมาย  
แต'ท้ังนี้ ให-ยื่นคําร-องขอเปลี่ยนแปลงตามแบบคําขอฯ เปลี่ยนแปลง  ส'ง สพป.ตาก2 กลุ'มบริหารงานบุคคล 
เพ่ือจะได-ดําเนินการเปลี่ยนแปลงในแฟgมประวัติและก.พ.7 และข-อมูลบุคลากรต'าง ๆ ให-ถูกต-อง เป7นปIจจุบัน  

เรื่องท่ี 8 การสํารวจข�อมูลการลดหย อนภาษี ณ ท่ีจ าย ประจําปYภาษี ๒๕๖๕ 
ด-วยกลุ'มบริหารงานบุคคลตรวจสอบข-อมูลสํารวจข-อมูลการลดหย'อนภาษี ณ ท่ีจ'าย 

ประจําป_ภาษี ๒๕๖๕ ในระบบจ'ายตรงเงินเดือน เพ่ือการหักลดหย'อนของข-าราชการและลูกจ-างประจํา 
ในระบบจ'ายตรงเงินเดือนและค'าจ-างประจําของกรมบัญชีกลาง พบว'ามีข-าราชการและลูกจ-างประจําในสังกัด
ข-อมูลไม'เป7นปIจจุบัน ไม'ถูกต-อง ทําให-การหักและนําส'งเงินภาษีเงินได-บุคคลธรรมดาหัก ณ ท่ีจ'าย  
ประจําป_ภาษี ๒๕๖๔ ไม'ถูกต-อง  

ตามข�อระเบียบ/กฎหมายดังนี้ 
- ภาษีเงินได-บุคคลธรรมดาหัก ณ ท่ีจ'ายตามมาตรา 50(1) แห'งประมวลรัษฎากร กรณีการ

จ'ายเงินได-พึงประเมินตามมาตรา 40(1) แห'งประมวลรัษฎากร 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว'าด-วยการเบิกจ'ายเงินเดือน เงินป_บําเหน็จบํานาญ เงินประจํา

ตําแหน'ง เงินเพ่ิม และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.๒๕๕๐ หมวด ๒ การเบิกเงิน ข-อ ๑.๒ ให-ส'วนราชการ
ผู-เบิกหักภาษีเงินได- ณ ท่ีจ'าย ตามอัตราและวิธีการท่ีกําหนดไว-ในประมวลรัษฎากรส'งเป7นเงินรายได-แผ'นดิน 

เพ่ือให-การคํานวณภาษีเงินได-บุคคลธรรมดาหัก ณ ท่ีจ'าย ตามมาตรา ๕๐(๑) แห'งประมวล
รัษฎากรถูกต-อง เป7นไปตามประมวลรัษฎากร กลุ'มบริหารงานบุคคลในฐานะผู-รับผิดชอบบันทึกข-อมูลการจ'าย
ตรงเงินได-พึงประเมินตามมาตรา ๔๐(1) แห'งประมวลรัษฎากรหักภาษี ณ ท่ีจ'าย จ'ายเงินเดือน ค'าจ-าง
ประจํา และเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน เห็นควรให-ข-าราชการและลูกจ-างประจําในสังกัดดําเนินการ กรอก
แบบแจ-งรายการเพ่ือการลดหย'อน พร-อมแนบสําเนาหลักฐานประกอบการลดหย'อน (ลย.๐๑) พร-อมแนบเอกสาร
ท่ีเก่ียวข-อง (กรณีมีการเปล่ียนแปลง/เพ่ิมเติม/แก�ไขให�เป_นป̀จจุบัน) ให-กลุ'มบริหารงานบุคคล สพป.ตาก เขต ๒ 
ต'อไป  

/งานอัตรากําลัง... 
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งานอัตรากําลังและกําหนดตําแหน ง 
เรื่องท่ี 9 การจัดสรรอัตราและกําหนดตําแหน งข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
   ในสถานศึกษาท่ีเกษียณอายุราชการ เม่ือส้ินปYงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    ตามมติท่ีประชุม กศจ.ตาก ในคราวประชุมครั้งท่ี 10/2564  เม่ือวันท่ี  15 ตุลาคม 
2564 ได-มีมติจัดสรรอัตราและกําหนดตําแหน'งข-าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จาก
ผลการเกษียณอายุราชการ เม่ือสิ้นป_งบประมาณ พ.ศ. 2564ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการจัดสรร
อัตรากําลังระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จํานวน  69 อัตรา รายละเอียดปรากฏ ดังนี้ 
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ลําดับ

ตําแหน�ง ตําแหน�ง หมายเหตุ

เลขท่ี อันดับ ข้ัน เลขท่ี อันดับ ขั้น

1 ผอ.สถานศึกษา/รร.ชุมชนบ�านแม2ตาวกลางมิตรภาพที่ 26/อ.แม2สอด 1785 คศ.3 61,160 ผอ.สถานศึกษา/รร.ชุมชนบ�านแม2ตาวกลางมิตรภาพท่ี 26/อ.แม2สอด 1785 คศ.3 61,160
2 ผอ.สถานศึกษา/รร.ญาณวิศิษฎ6/อ.แม2สอด 274 คศ.3 42,480 ผอ.สถานศึกษา/รร.ญาณวิศิษฎ6/อ.แม2สอด 274 คศ.3 42,480
3 ผอ.สถานศึกษา/รร.บ�านแม2ระมาดน�อย/อ.แม2ระมาด 1399 คศ.3 53,830 ผอ.สถานศึกษา/รร.บ�านแม2ระมาดน�อย/อ.แม2ระมาด 1399 คศ.3 53,830

4 ผอ.สถานศึกษา/รร.บ�านห�วยบง/อ.แม2ระมาด 1526 คศ.3 66,370 ผอ.สถานศึกษา/รร.บ�านห�วยบง/อ.แม2ระมาด 1526 คศ.3 66,370

5 ผอ.สถานศึกษา/รร.บ�านแม2อุสุวิทยา/อ.ท2าสองยาง 865 คศ.3 61,160 ผอ.สถานศึกษา/รร.บ�านแม2อุสุวิทยา/อ.ท2าสองยาง 865 คศ.3 61,160

6 ผอ.สถานศึกษา/รร.ปSาไม�อุทิศ 4/อ.พบพระ 151 คศ.3 64,840 ผอ.สถานศึกษา/รร.ปSาไม�อุทิศ 4/อ.พบพระ 151 คศ.3 64,840
7 ครู/รร.แม2สอด/อ.แม2สอด 1702 คศ.3 45,840 ครูผู�ช2วย/รร.บ�านปูแป4/อ.แม2สอด 1702 คศ.3 45,840
8 ครู/รร.บ�านแม2ก้ืดสามท2า/อ.แม2สอด 1779 คศ.3 58,310 ครูผู�ช2วย/รร.บ�านปูแป4/อ.แม2สอด 1779 คศ.3 58,310
9 ครู/รร.บ�านแม2ตาวใต�/อ.แม2สอด 1829 คศ.3 60,160 ครูผู�ช2วย/รร.บ�านทีกะเปSอ/อ.พบพระ 1829 คศ.3 60,160
10 ครู/รร.บ�านค�างภิบาล/อ.แม2สอด 1863 คศ.3 60,640 ครูผู�ช2วย/รร.บ�านค�างภิบาล/อ.แม2สอด 1863 คศ.3 60,640 บรรจุทุนพัฒนาท�องถิ่น

11 ครู/รร.บ�านแม2ตาวใหม2/อ.แม2สอด 5585 คศ.3 57,570 ครูผู�ช2วย/รร.บ�านแม2ตาวใหม2/อ.แม2สอด 5585 คศ.3 57,570 บรรจุทุนพัฒนาท�องถิ่น

12 ครู/รร.บ�านแม2กุเหนือ/อ.แม2สอด 1923 คศ.3 60,660 ครูผู�ช2วย/รร.บ�านแม2กุเหนือ/อ.แม2สอด 1923 คศ.3 60,660 บรรจุทุนพัฒนาท�องถิ่น

13 ครู/รร.บ�านห�วยไม�แป4น/อ.แม2สอด 1970 คศ.3 49,600 ครูผู�ช2วย/รร.บ�านห�วยไม�แป4น/อ.แม2สอด 1970 คศ.3 49,600 บรรจุทุนพัฒนาท�องถิ่น

14 ครู/รร.บ�านเจดีย6โคะ/อ.แม2สอด 1637 คศ.3 56,820 ครูผู�ช2วย/รร.บ�านเจดีย6โคะ/อ.แม2สอด 1637 คศ.3 56,820 บรรจุทุนพัฒนาท�องถิ่น

15 ครู/รร.บ�านเจดีย6โคะ/อ.แม2สอด 1896 คศ.3 49,730 ครูผู�ช2วย/รร.บ�านเจดีย6โคะ/อ.แม2สอด 1896 คศ.3 49,730 บรรจุทุนพัฒนาท�องถิ่น

16 ครู/รร.บ�านเจดีย6โคะ/อ.แม2สอด 3066 คศ.3 57,170 ครูผู�ช2วย/รร.แม2กลองเก2า/อ.อุ�มผาง 3066 คศ.3 57,170
17 ครู/รร.บ�านแม2ละเมา/อ.แม2สอด 2023 คศ.3 61,090 ครูผู�ช2วย/รร.บ�านแม2ละเมา/อ.แม2สอด 2023 คศ.3 61,090 บรรจุทุนพัฒนาท�องถิ่น

18 ครู/รร.ไทยรัฐวิทยา 61 (บ�านห�วยยะอุ)/อ.แม2สอด 2070 คศ.3 53,690 ครูผู�ช2วย/รร.บ�านแม2ปะเหนือ/อ.แม2สอด 2070 คศ.3 53,690
19 ครู/รร.บ�านแม2ระมาดราษฎร6บํารุง/อ.แม2ระมาด 1366 คศ.3 49,090 ครูผู�ช2วย/รร.บ�านขุนห�วยนกแล/อ.แม2ระมาด 1366 คศ.3 49,090
20 ครู/รร.บ�านแม2ระมาดน�อย/อ.แม2ระมาด 3090 คศ.3 60,700 ครูผู�ช2วย/รร.บ�านขุนห�วยนกแล/อ.แม2ระมาด 3090 คศ.3 60,700
21 ครู/รร.ชุมชนบ�านแม2จะเราบ�านทุ2ง/อ.แม2ระมาด 1447 คศ.3 60,840 ครูผู�ช2วย/รร.ชุมชนบ�านแม2จะเราบ�านทุ2ง/อ.แม2ระมาด 1447 คศ.3 60,840 บรรจุทุนพัฒนาท�องถิ่น

22 ครู/รร.ท2านผู�หญิงพรสมกุลฑลจินดา/อ.แม2ระมาด 48 คศ.3 45,830 ครูผู�ช2วย/รร.กลาโหมราชเสนา/อ.แม2ระมาด 48 คศ.3 45,830

23 ครู/รร.อรุณเมธา/อ.พบพระ 376 คศ.3 59,120 ครูผู�ช2วย/รร.ไทยราษฏร6คีรี/อ.พบพระ 376 คศ.3 59,120

24 ครู/รร.บ�านแม2กาษา/อ.แม2สอด 1764 คศ.2 57,440 ครูผู�ช2วย/รร.ไทยราษฏร6คีรี/อ.พบพระ 1764 คศ.2 57,440

25 ครู/รร.บ�านห�วยกะโหลก/อ.แม2สอด 1694 คศ.2 58,390 ครูผู�ช2วย/รร.บ�านห�วยกะโหลก/อ.แม2สอด 1694 คศ.2 58,390 บรรจุทุนพัฒนาท�องถิ่น

26 ครู/รร.บ�านห�วยกะโหลก/อ.แม2สอด 2772 คศ.2 52,320 ครูผู�ช2วย/รร.รวมไทยพัฒนา 5/อ.พบพระ 2772 คศ.2 52,320
27 ครู/รร.ชุมชนบ�านแม2ตาวกลางมิตรภาพที่ 26/อ.แม2สอด 1802 คศ.2 58,390 ครูผู�ช2วย/รร.บ�านแม2กลองน�อย/อ.อุ�มผาง 1802 คศ.2 58,390
28 ครู/รร.ชุมชนบ�านแม2ตาวกลางมิตรภาพที่ 26/อ.แม2สอด 1839 คศ.2 57,910 ครูผู�ช2วย/รร.บ�านแม2โพ/อ.ท2าสองยาง 1839 คศ.2 57,910
29 ครู/รร.บ�านค�างภิบาล/อ.แม2สอด 2040 คศ.2 58,390 ครูผู�ช2วย/รร.บ�านค�างภิบาล/อ.แม2สอด 2040 คศ.2 58,390
30 ครู/รร.บ�านพะเดVะ/อ.แม2สอด 1885 คศ.2 52,150 ครูผู�ช2วย/รร.บ�านร2มเกล�า 3/อ.พบพระ 1885 คศ.2 52,150
31 ครู/รร.บ�านแม2กุหลวง/อ.แม2สอด 1931 คศ.2 51,390 ครูผู�ช2วย/รร.บ�านแม2กุหลวง/อ.แม2สอด 1931 คศ.2 51,390 บรรจุทุนพัฒนาท�องถิ่น

32 ครู/รร.วัดสว2างอารมณ6/อ.แม2สอด 2048 คศ.2 54,940 ครูผู�ช2วย/รร.บ�านห�วยไม�แป4น/อ.แม2สอด 2048 คศ.2 54,940
33 ครู/รร.บ�านปางส�าน/อ.แม2สอด 2066 คศ.2 33,750 ครูผู�ช2วย/รร.บ�านห�วยไม�แป4น/อ.แม2สอด 2066 คศ.2 33,750
34 ครู/รร.บ�านต�นผึ้ง/อ.แม2ระมาด 1392 คศ.2 58,390 ครูผู�ช2วย/รร.บ�านต�นผึ้ง/อ.แม2ระมาด 1392 คศ.2 58,390 บรรจุทุนพัฒนาท�องถิ่น

35 ครู/รร.บ�านแม2ระมาดน�อย/อ.แม2ระมาด 1405 คศ.2 57,760 ครูผู�ช2วย/รร.บ�านพะละ/อ.แม2ระมาด 1405 คศ.2 57,760
36 ครู/รร.บ�านแม2จะเราสองแคว/อ.แม2ระมาด 1499 คศ.2 55,270 ครูผู�ช2วย/รร.บ�านพะละ/อ.แม2ระมาด 1499 คศ.2 55,270
37 ครู/รร.บ�านปSาไร2เหนือ/อ.แม2ระมาด 1238 คศ.2 56,030 ครูผู�ช2วย/รร.บ�านปSาไร2เหนือ/อ.แม2ระมาด 1238 คศ.2 56,030 บรรจุทุนพัฒนาท�องถิ่น

38 ครู/รร.ขุนห�วยบ�านรุ2ง/อ.อุ�มผาง 2524 คศ.2 43,710 ครูผู�ช2วย/รร.ขุนห�วยบ�านรุ2ง/อ.อุ�มผาง 2524 คศ.2 43,710
39 ครู/รร.อรุณเมธา/อ.พบพระ 2606 คศ.2 58,390 ครูผู�ช2วย/รร.บ�านทีกะเปSอ/อ.พบพระ 2606 คศ.2 58,390
40 ครูผู�ช2วย/รร.บ�านแม2ตาวแพะ/อ.แม2สอด ได�รับเพิ่มจาก สพท. อ่ืน
41 ครูผู�ช2วย/รร.บ�านเจดีย6โคะ/อ.แม2สอด ได�รับเพิ่มจาก สพท. อ่ืน - ว16/57
42 ครูผู�ช2วย/รร.บ�านม2อนหินเหล็กไฟ/อ.แม2สอด ได�รับเพิ่มจาก สพท. อ่ืน - ว16/57
43 ครูผู�ช2วย/รร.บ�านค�างภิบาล/อ.แม2สอด ได�รับเพิ่มจาก สพท. อ่ืน
44 ครูผู�ช2วย/รร.บ�านห�วยกะโหลก/อ.แม2สอด ได�รับเพิ่มจาก สพท. อ่ืน
45 ครูผู�ช2วย/รร.บ�านห�วยปลาหลด/อ.แม2สอด ได�รับเพิ่มจาก สพท. อ่ืน - ว16/57
46 ครูผู�ช2วย/รร.บ�านห�วยปลาหลด/อ.แม2สอด ได�รับเพิ่มจาก สพท. อ่ืน
47 ครูผู�ช2วย/รร.บ�านห�วยไม�แป4น/อ.แม2สอด ได�รับเพิ่มจาก สพท. อ่ืน
48 ครูผู�ช2วย/รร.บ�านห�วยไม�แป4น/อ.แม2สอด ได�รับเพิ่มจาก สพท. อ่ืน
49 ครูผู�ช2วย/รร.บ�านแม2ตาวใหม2/อ.แม2สอด ได�รับเพิ่มจาก สพท. อ่ืน
50 ครูผู�ช2วย/รร.บ�านห�วยหินฝน/อ.แม2สอด ได�รับเพิ่มจาก สพท. อ่ืน
51 ครูผู�ช2วย/รร.บ�านแม2ปะ/อ.แม2สอด ได�รับเพิ่มจาก สพท. อ่ืน
52 ครูผู�ช2วย/รร.บ�านนํ้าดิบ/อ.แม2สอด ได�รับเพิ่มจาก สพท. อ่ืน
53 ครูผู�ช2วย/รร.บ�านแม2กุหลวง/อ.แม2สอด ได�รับเพิ่มจาก สพท. อ่ืน
54 ครูผู�ช2วย/รร.บ�านทุ2งมะขามป4อม/อ.แม2ระมาด ได�รับเพิ่มจาก สพท. อ่ืน - ว16/57
55 ครูผู�ช2วย/รร.บ�านแม2จะเราสองแคว/อ.แม2ระมาด ได�รับเพิ่มจาก สพท. อ่ืน
56 ครูผู�ช2วย/รร.บ�านขุนห�วยนกแล/อ.แม2ระมาด ได�รับเพิ่มจาก สพท. อ่ืน - ว16/57
57 ครูผู�ช2วย/รร.กลาโหมราชเสนา/อ.แม2ระมาด ได�รับเพิ่มจาก สพท. อ่ืน
58 ครูผู�ช2วย/รร.บ�านปSาไร2เหนือ/อ.แม2ระมาด ได�รับเพิ่มจาก สพท. อ่ืน - ว16/57
59 ครูผู�ช2วย/รร.บ�านห�วยโปSง/อ.แม2ระมาด ได�รับเพิ่มจาก สพท. อ่ืน
60 ครูผู�ช2วย/รร.บ�านจกปก/อ.แม2ระมาด ได�รับเพิ่มจาก สพท. อ่ืน - ว16/57
61 ครูผู�ช2วย/รร.บ�านพะละ/อ.แม2ระมาด ได�รับเพิ่มจาก สพท. อ่ืน - ว16/57
62 ครูผู�ช2วย/รร.บ�านแม2สลิดหลวง/อ.ท2าสองยาง ได�รับเพิ่มจาก สพท. อ่ืน
63 ครูผู�ช2วย/รร.บ�านขุนห�วยแม2ต�าน/อ.ท2าสองยาง ได�รับเพิ่มจาก สพท. อ่ืน
64 ครูผู�ช2วย/รร.บ�านทุ2งถํ้า/อ.ท2าสองยาง ได�รับเพิ่มจาก สพท. อ่ืน - ว16/57
65 ครูผู�ช2วย/รร.ไทยราษฏร6คีรี/อ.พบพระ ได�รับเพิ่มจาก สพท. อ่ืน - ว16/57
66 ครูผู�ช2วย/รร.บ�านทีกะเปSอ/อ.พบพระ ได�รับเพิ่มจาก สพท. อ่ืน - ว16/57
67 ครูผู�ช2วย/รร.บ�านร2มเกล�า 3/อ.พบพระ ได�รับเพิ่มจาก สพท. อ่ืน - ว16/57
68 ครูผู�ช2วย/รร.บ�านขุนห�วยช2องแคบ/อ.พบพระ ได�รับเพิ่มจาก สพท. อ่ืน - ว16/57
69 ครูผู�ช2วย/รร.บ�านแม2กลองเก2า/อ.อุ�มผาง ได�รับเพิ่มจาก สพท. อ่ืน

เงินเดือน

หน�วยงานทางการศึกษา/ตําแหน�งท่ียุบเลิกจากผลการเกษียณอายุราชการท่ี คปร. จัดสรรคืน หน�วยงานทางการศึกษา/ตําแหน�งท่ีขออนุมัติกําหนดตําแหน�งใหม�

ท่ี ตําแหน�ง/ ส�วนราชการ / อําเภอ
เงินเดือน

ตําแหน2ง / ส2วนราชการ / อําเภอ



๑๑ 

 

   สําหรับรายละเอียดคําสั่งตัดโอนตําแหน'งและอัตราเงินเดือน จะแจ-งให-สถานศึกษาทราบ 
อีกครั้งหนึ่ง กรณีท่ีสถานศึกษาได-รับจัดสรรอัตราเพ่ิม กลุ'มบริหารงานบุคคลจะแจ-งสถานศึกษาทราบและ
รายงานวิชาเอกท่ีสถานศึกษาต-องการต'อไป  
เรื่องท่ี 10 รายช่ือครูและบุคลากรโรงเรียนตามพระราชดําริ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
             ประถมศึกษาตาก เขต 2 
  กลุ'มบริหารงานบุคคล ได-ตรวจสอบข-อมูลตําแหน'งครูผู-สอน และตําแหน'งพ่ีเลี่ยง
(สนับสนุน) โรงเรียนตามพระราชดําริ ในสังกัด สพป.ตาก เขต 2 จํานวน  54 อัตรามาเพ่ือทราบเพ่ือให-
สถานศึกษา ได-ควบคุมตําแหน'งให-ตรงกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ ตามท่ีสพฐ.กําหนด  
(ข-อมูล ณ วันท่ี  25  ตุลาคม 2564) 
 

ลําดับ ตําแหน�ง 
โรงเรียนท่ีปฏิบัติงาน ช่ือ - นามสกุล สายงาน 

อัตรา 

ท่ี เลขท่ี เงินเดือน 

1 จ
1500010 

บ�านสามหม่ืน  (สาขาบ�านห�วยขนุน)   ว�าง   สอน    15,000  

2 จ
1500011 

บ�านสามหม่ืน  (บ�านห�วยขนุน) น.ส. พัชรี ตระกูลวนาสุข สนับสนุน      9,000  

3 จ
1500012 

บ�านสามหม่ืน  (สาขาบ�านกูเตอร6โกล) น.ส. รินมณี 
แขไขเพ็ญ
พักตร6 

สนับสนุน      9,000  

4 จ
1500013 

บ�านแม2จวาง นาย จิรวัฒน6 พัฒนาพาณิชย6 สอน    15,000  

5 จ
1500016 

บ�านแม2จวาง น.ส. ก่ิงณัฎฐา ล2อกา สนับสนุน      9,000  

6 จ
1500018 

บ�านแม2จวาง นาย อนันต6 บุญถ่ิน สอน    15,000  

7 จ
1500014 

ชุมชนบ�านท2าสองยาง  (สาขาบ�าน
ทีชอแม) 

น.ส. 
พิช
ชานันท6 

กาใจ สอน    15,000  

8 จ
1500015 

ชุมชนบ�านท2าสองยาง   ว�าง   สอน    15,000  

9 จ
1500017 

ชุมชนบ�านท2าสองยาง  (สาขาบ�านทีชอแม) น.ส. คัมภิรดา คําแก�ว สนับสนุน      9,000  

10 จ
1500019 

บ�านแม2วะหลวง (สาขาบ�านแม2โปคี) น.ส. วิภา ระเริงแม2เมย สนับสนุน      9,000  

11 จ
1500020 

บ�านแม2สลิดหลวงวิทยา  (สาขาบ�านแม2สลิดน�อย) น.ส. วรัทยา วนาเฉลิมภูมิ สนับสนุน      9,000  

12 จ
1500021 

บ�านแม2อมกิ  (สาขาบ�านแม2ตะปู) น.ส. สุพร แม2เมยสราญใจ สนับสนุน      9,000  

13 จ
1500022 

บ�านแม2อมกิ  (สาขาบ�านแม2สะเปา) น.ส. ยุพิน สันทัศพนาไพร สนับสนุน      9,000  

14 จ
1500023 

บ�านแม2อมกิ  (สาขาบ�านอิวิโจ) น.ส. สุธิดา วนาอนันต6โชค สนับสนุน      9,000  

 
 
 



๑๒ 

 

ลําดับ ตําแหน�ง 
โรงเรียนท่ีปฏิบัติงาน ช่ือ - นามสกุล สายงาน 

อัตรา 

ท่ี เลขท่ี เงินเดือน 

15 จ
1500024 

บ�านแม2อมกิ  (สาขาบ�านวะหย2าโจ) นาย ณัฐพงษ6 คีรีคัมภีรภาพ สนับสนุน      9,000  

16 จ
1500025 

บ�านแม2อมกิ นาย ฐิติวัลค6 นานัครส สอน    15,000  

17 จ
1500026 

บ�านแม2อมกิ  (สาขาบ�านซอแขระกา) น.ส. สกาวเดือน จอมวิลาศ สนับสนุน      9,000  

18 จ
1500027 

บ�านแม2อมกิ นาย วันชนะ จอมวิลาศ สนับสนุน      9,000  

19 จ
1500028 

บ�านแม2อมกิ  (สาขาบ�านแม2ตะปู) นาง ปรียานุช ธารน้ําเดชา สนับสนุน      9,000  

20 จ
1500029 

บ�านแม2อมกิ  (สาขาบ�านแม2สะเปา) น.ส. พรพิมล พลม2วง สอน    15,000  

21 จ
1500030 

บ�านแม2อมกิ  (บ�านแม2ลาคี) น.ส. วนาลี ศักด์ิศรีจินดา สนับสนุน      9,000  

22 จ
1500031 

บ�านแม2อมกิ  (สาขาบ�านเคาะทีโคะ) น.ส. ประภัสสร 
เจตนาดีจึง
จําเริญ 

สอน    15,000  

23 จ
1500032 

บ�านแม2อมกิ  (สาขาบ�านแม2สะเปา) นาย สงคร 
กระจ2างโชค
กิตติ 

สอน    15,000  

24 จ
1500033 

บ�านแม2อมกิ  (สาขาบ�านแม2เปSงทะ) นาย พอเจตน6 น้ํารินชื่นจิตใส สนับสนุน      9,000  

25 จ
1500034 

บ�านแม2อมกิ น.ส. ถวิล ศักด์ิศรีจินดา สนับสนุน      9,000  

26 จ
1500035 

บ�านพะเดVะ น.ส. พิชญาพร ชัยประสิทธิ์ สอน    15,000  

27 จ
1500036 

ท2านผู�หญิงพรสมกุณฑลจินดา นาย ทวีรัชต6 ดิบดี สอน    15,000  

28 จ
1500044 

บ�านแม2ระเมิง  ว�าง  สอน    15,000  

29 จ
1500047 

บ�านแม2ระเมิง นาย สิทธิวัฒน6 ชีวกุลสัมพันธ6 สอน    15,000  

30 จ
1500037 

บ�านแม2ระเมิง  (สาขาบ�านตอปล�าคี) น.ส. สุริยา พนาพิหาร สนับสนุน      9,000  

31 จ
1500038 

บ�านแม2ระเมิง  (สาขาบ�านตอปล�าคี) นาย รักไพร รักไพรพัฒนา สอน    15,000  

32 จ
1500039 

บ�านแม2ระเมิง  (สาขาวะโดรโกร) นาย สมชาย ตะวันคํ้าฟ4า สอน    15,000  

33 จ
1500040 

บ�านแม2ระเมิง  (สาขาวะโดรโกร) น.ส. สุขใจ สมัยสกุลวนา สนับสนุน      9,000  

 
 
 



๑๓ 

 

 
ลําดับ ตําแหน�ง 

โรงเรียนท่ีปฏิบัติงาน ช่ือ - นามสกุล สายงาน 
อัตรา 

ท่ี เลขท่ี เงินเดือน 

34 จ
1500041 

บ�านแม2ระเมิง  (สาขาเบVาะโบVะโกร) นาย สุวิทย6 คีรีประณีต สอน    15,000  

35 จ
1500042 

บ�านแม2ระเมิง  (สาขาวะโดรโกร) นาย สุรสิทธิ์ รักสถานกําเนิด สอน    15,000  

36 จ
1500043 

บ�านแม2ระเมิง  (เซคะปูS-เซกลา) น.ส. สุภาพร อภิวงศ6 สอน    15,000  

37 จ
1500045 

บ�านแม2ระเมิง  (สาขาบ�านเคลอะ
เดคี)  ว�าง  สอน    15,000  

38 จ
1500046 

บ�านแม2ระเมิง  (สาขาบ�านตอปล�าคี) น.ส. 
จันทร6จิ
รา 

สุดแดนไพร สอน    15,000  

39 จ
1500048 

ท2านผู�หญิงวิไลอมาตกุล  (สาขาบ�านกุยเลอตอ) น.ส. บุษบา ระรื่น สอน    15,000  

40 จ
1500049 

ท2านผู�หญิงวิไลอมาตกุล  (สาขาบ�านกุยเลอตอ) นาย รักสมิง สีลักแก�ว สนับสนุน      9,000  

41 จ
1500050 

ท2านผู�หญิงวิไลอมาตกุล น.ส. กัญจน6กมล ตนเตชะ สอน    15,000  

42 จ
1500051 

ท2านผู�หญิงวิไลอมาตกุล น.ส. พัชรินทร6 ใจหาญ สนับสนุน      9,000  

43 จ
1500052 

บ�านนุเซะโปล�  (สาขาบ�านนุโพ)  ว2าง  สอน    15,000  

44 จ
1500053 

บ�านนุเซะโปล�  (สาขาบ�านนุโพ) นาย ชาญชัย 
เลิศตระการ
พงษ6 

สนับสนุน      9,000  

45 จ
1500054 

บ�านนุเซะโปล�  (สาขาบ�านทิโพจิ) น.ส. อรุณสาย 
ธรรมทรรศนะ
ดี 

สอน    15,000  

46 จ
1500055 

บ�านนุเซะโปล�  (สาขาบ�านทิโพจิ) น.ส. อโนทัย ลาภมีศรีสุข สนับสนุน      9,000  

47 จ
1500056 

บ�านนุเซะโปล�  (บ�านซอแมะโกร) นาย สนิท ฉายานามชัย สอน    15,000  

48 จ
1500057 

บ�านนุเซะโปล�  (บ�านซอแมะโกร) น.ส. ศิลารัตน6 
มนัสประจวบ
โชค 

สนับสนุน      9,000  

49 จ
1500058 

บ�านกล�อทอ  (สาขาบ�านทีจ2อชี)   ว2าง   สอน    15,000  

50 จ
1500059 

บ�านกล�อทอ  (บ�านทีจ2อชี) นาย ฉกรรจ6 ศานติสายชล สนับสนุน      9,000  

 

 

 

 

 



๑๔ 

 

ลําดับ ตําแหน�ง 
โรงเรียนท่ีปฏิบัติงาน ช่ือ - นามสกุล สายงาน 

อัตรา 

ท่ี เลขท่ี เงินเดือน 

51 จ
1500060 

บ�านกล�อทอ น.ส. ปาริชาต จันทร6ฤทธิ์ สอน    15,000  

52 จ
1500061 

ชุมชนบ�านอุ�มผาง  (สาขาบ�านยะ
โม2คี) 

  ว�าง   สอน    15,000  

53 จ
1500062 

ชุมชนบ�านอุ�มผาง  (สาขาบ�านยะ
โม2คี) 

น.ส. มยุรี เพ็ญชลาลัย สนับสนุน      9,000  

54 จ
1500063 

ชุมชนบ�านอุ�มผาง  (สาขาบ�านยะ
โม2คี) 

นาย 
จอปล�า
พอ 

พะเกอะ สอน    15,000  

        
        
นายพงษCศาสตรC ไพรสินธC รองผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
กลุ มส งเสริมการจัดการศึกษา 
เรื่องท่ี 1 เตรียมความพร�อมเปEดภาคเรียนท่ี ๒ ปYการศึกษา ๒๕๖๔ 
   ตามแนวทางการเตรียมการเป�ดภาคเรียนท่ี ๒ ป_การศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต-สถานการณ�การ
แพร'ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน     
ท่ีกําหนดไว-ดังนี้ 
   ๑. ประเมินตนเองในระบบThai Stop Covid Plus (๔๔ ข-อ) ผ'านระดับสีเขียว สามารถ 
ยื่นขออนุญาตเป�ดเรียน แบบ Onsite (ในข-อการประเมินตนเอง มีบางข-อประเมิน ท่ีเป7นคําถามประเภท  
มีมาตรการ มีระบบ และมีแผน สําหรับในข-อแผนเผชิญเหตุ กลุ'มส'งเสริมการจัดการศึกษา ได-ยกร'างแผน
เผชิญเหตุ แจ-งไปยังโรงเรียน เพ่ือเป7นแนวทางสํารองกรณีท่ีโรงเรียนอาจจะเตรียมการจัดทําแผนเผชิญเหตุ 
ไม'ทันก'อนเป�ดภาคเรียนโรงเรียนจะใช-แผนเผชิญเหตุของโรงเรียนหรือจะปรับร'างแผนเผชิญเหตุท่ีได-จัดส'ง 
ให-ปรับ แก-ไข ให-เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน) 
   ๒) ครูและบุคลากรทางการศึกษาต-องได-รับการฉีดวัคซีน ร-อยละ ๘๕ 
   ๓) นักเรียนและผู-ปกครองต-องได-รับการฉีดวัคซีนให-ได-มากท่ีสุด 
   ๔) สถานศึกษานําผลการประเมินตนเอง (ตามข-อ ๑) เสนอคณะกรรมการสถานศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานให-ความเห็นชอบ และเสนอต'อคณะกรรมการโรคติดต'อจังหวัดตาก เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
ให-เป�ดเรียนได- 
   ๕) คณะกรรมการโรคติดต'อจังหวัดตาก อนุมัติให-เป�ดเรียนได- สถานศึกษาต-องปฏิบัติตาม ๖ 
มาตรการหลัก ๖ มาตรการเสริม และ ๗ มาตรการเข-มงวด อย'างเคร'งครัด 
   ๖) สถานศึกษารายงานผลการเตรียมความพร-อมก'อนเป�ดภาคเรียนต'อผู-บังคับบัญชา
ตามลําดับชั้น 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ได-จัดการประชุมชี้แจงมาตรการ 
ของกระทรวงสาธารณสุขให-กับผู-บริหารโรงเรียนและครู เม่ือวันท่ี ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ และโรงเรียน 
ได-ดําเนินการประเมิน Thai Stop Covid Plus ครบทุกโรงเรียนแล-ว โดยเม่ือวันท่ี ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก ได-นําผลการประเมิน Thai Stop Covid Plus, ร-อยละของข-าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา, ข-อมูลเชิงพ้ืนท่ี เสนอต'อคณะกรรมการโรคติดต'อจังหวัดตาก เพ่ือพิจารณาเป�ด
ภาคเรียนแบบ Onsite 

/ผลการพิจารณาของ... 
 



๑๕ 

 

 
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต อจังหวัดตาก นําแจ�งในท่ีประชุมทราบ 
  กรณีเปEดภาคเรียนได�ตามปกติ (Onsite)  ต�องปฏิบัติดังนี้ 
  - ๖ มาตรการหลัก, ๖ มาตรการเสริม และ ๗ มาตรการเข-มงวด 
  - การจัดการอนามัยสิ่งแวดล-อม 
  - การจัดการอาคารสถานท่ีในการจัดกิจกรรมท่ีมีคนจํานวนมาก 
 
๖ มาตรการหลัก DMHT-RC
  

๖ มาตรการเสริม SSET-CQ ๗ มาตรการเข�มงวด 

๑.Distancing เว-นระยะห'าง 
๒.Mask Wearing สวมหน-ากาก 
๓.Hand washing ล-างมือ 
๔.Testing คัดกรองวัดไข- 
๕.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 
ท่ีมีการเข-าและออก 
๗.ให-มี School Pass สําหรับ 
นักเรียนครูและบุคลากร 

 
  กรณีโรงเรียนไม สามารถเปEดเรียนได�ตามปกติ 
  การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ�การแพร'ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด-19) ซ่ึงสถานศึกษาไม'สามารถเป�ดเรียนได-ตามปกติ เพ่ือให-ผู-เรียนได-รับการเรียนรู-อย'างต'อเนื่อง
สถานศึกษาจึงควรเลือกรูปแบบการเรียนการสอนทางไกล (Distance Learning) โดยพิจารณารูปแบบให-มี
ความเหมาะสม และความพร-อมของสถานศึกษา ดังนี้ 
  ๑) การเรียนผ'านโทรทัศน� (On Air) คือการเรียนรู-ท่ีใช-สื่อวีดิทัศน�การเรียนการสอนของ มูลนิธิ
การศึกษาทางไกลผ'านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ� ต้ังแต'ชั้นอนุบาลป_ท่ี ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาป_ท่ี ๓  
และใช-สื่อวีดิทัศน�การเรียนการสอนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในชั้นมัธยมศึกษาป_ท่ี ๔  
ถึงชั้นมัธยมศึกษาป_ท่ี ๖ 
  ๒) การเรียนการสอนแบบออนไลน� (Online) การจัดการเรียนการสอนผ'านอินเทอร�เน็ตและ
แอปพลิเคชั่น การจัดการเรียนการสอนแบบนี้ สําหรับครูและนักเรียนท่ีมีความพร-อมทางด-านอุปกรณ�เช'น
คอมพิวเตอร� แท็บเล็ต โทรศัพท� และมีการเชื่อมต'อสัญญาณอินเทอร�เน็ต 
  ๓) การเรียนผ'านหนังสือ เอกสารและใบงาน (ON Hand) การจัดการเรียนการสอนในกรณีท่ี
นักเรียนมีทรัพยากรไม'พร-อมในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบข-างต-น โดยสถานศึกษาจัดทําแบบฝ�กหัด
หรือให-การบ-านไปทําท่ีบ-าน อาจใช-ร'วมกับรูปแบบอ่ืน ๆ ตามบริบทของท-องถ่ิน 
  ๔) การจัดการเรียนการสอนแบบ (ON Demand) คือการเรียนรู-ผ'านทางเว็บไซต� DLTV 
(www.dltv.ac.th) หรือช'อง YouTube (DLTV Channel 1-15) และแอปพลิเคชัน DLTV บนสมาร�ทโฟน 
หรือแท็บเล็ตแนวปฏิบัติระหว'างเป�ดภาคเรียนกรณีเป�ดเรียนได-ตามปกติ (On Site) 

/ท่ีมา แนวทาง… 
 



 

 
ท่ีมา แนวทางการเตรียมการเป�ดภาคเรียนท่ี 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
คลิปของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ช้ีแจง ทาง 
เตรียมความพร�อมก อนเปEดภาคเรียน
 
 
 
 
 
 
 
 
เรื่องท่ี 2 การขับเคล่ือนการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรCโรงเรียนในโครงการอนุรักษCพันธุกรรมพืช
   อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
   ประจําปYงบประมาณ พ
   ตามท่ี สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก ได-ส'งรายชื่อสถานศึกษาในสังกัด 
ท่ีเป7นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร�โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
(ข-อมูล ณ วันท่ี ๒๕  สิงหาคม 
และสนับสนุนสถานศึกษา สมัครเป7นสมาชิกโครงการอนุรักษ�พันธุกรร
สพป.ตาก เขต ๒ ได-ดําเนินการแจ-งโรงเรียนในสังกัดทราบและดําเนินการแล-วนั้

 
 

๑๖ 

แนวทางการเตรียมการเป�ดภาคเรียนท่ี ๒ ป_การศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต-สถานการณ�การแพร'ระบาดของ
2019 (โควิด-19)  

คลิปของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ช้ีแจง ทาง Youtube ช อง 
เตรียมความพร�อมก อนเปEดภาคเรียน 

การขับเคล่ือนการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรCโรงเรียนในโครงการอนุรักษCพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ประจําปYงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ตามท่ี สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก ได-ส'งรายชื่อสถานศึกษาในสังกัด 
ท่ีเป7นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร�โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จํานวน ๗๗ แห'ง จาก 

สิงหาคม ๒๕๖๔) มายัง สพป.ตาก เขต ๒  และขอความร'วมมื
และสนับสนุนสถานศึกษา สมัครเป7นสมาชิกโครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ฯ 

ได-ดําเนินการแจ-งโรงเรียนในสังกัดทราบและดําเนินการแล-วนั้น 

ภายใต-สถานการณ�การแพร'ระบาดของ 

ช อง Obec Channal:  

การขับเคล่ือนการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรCโรงเรียนในโครงการอนุรักษCพันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

ตามท่ี สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก ได-ส'งรายชื่อสถานศึกษาในสังกัด สพป.ตาก เขต ๒ 
ท่ีเป7นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร�โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ฯ 

แห'ง จาก ๑๑๖ แห'ง  
และขอความร'วมมือประชาสัมพันธ� ส'งเสริม

มพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ฯ 

 
/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) เพ่ิมจํานวน ๕ โรงเรียน  
   ๒. รายชื่อโรงเรียนสังกัด สพป.ตาก เขต ๒ จํานวน ๑๑๖ แห'ง 

    ๒.๑ ได-เสนอ ศธจ.ตากและจังหวัดตากขอยกเลิกโรงเรียนเข-าร'วมเป7นสมาชิก 
สวนพฤกษศาสตร�โรงเรียน จํานวน ๕ แห'ง เนื่องจากยังไม'ได-จัดต้ังเป7นโรงเรียนเอกเทศ 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 โรงเรียนไทยราษฎร�คีรีสาขาบ-านสามยอดดอย 
    ๒.๒ โรงเรียนเป7นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร�โรงเรียนแล-ว จํานวน ๗๗ แห'ง 
    ๒.๓ ดําเนินการส'งเอกสารการสมัครแล-ว อยู'ระหว'างอนุมัติเป7นสมาชิกฯ จํานวน ๔ แห'ง 
    ๒.๔โรงเรียนยังไม'ได-สมัครเป7นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร�โรงเรียน จํานวน ๓๕ แห'ง  

   ๓. จากการสํารวจข-อมูลไปยังสถานศึกษาท่ียังไม'ได-สมัครเป7นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร�
โรงเรียน จํานวน ๓๕ แห'ง ได-แจ-งเหตุผลท่ียังไม'สมัครเป7นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร�โรงเรียน รายละเอียดดัง
แนบ 
   ๔. จากเหตุผลตามข-อ ๓  

    ๔.๑ บางโรงเรียนแจ-งว'า ประสงค�สมัครเป7นสมาชิก แต'ปIจจุบันยังไม'ได-ดําเนินการส'ง
เอกสารการสมัครสมาชิกสวนพฤกษศาสตร�โรงเรียน  

    ๔.๒ บางโรงเรียนแจ-งว'า ไม'มีพ้ืนท่ีในการดําเนินการ , ลดภาระงานบุคลากร , บุคลากร 
ไม'เพียงพอ ฯลฯ   
   สวนพฤกษศาสตร�โรงเรียนสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมได-ตามบริบทของโรงเรียนท่ีมีอยู'  
โดยเม่ือเป7นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร�โรงเรียนแล-ว จะมีการอบรมให-ความรู-บนพ้ืนฐานสิ่งท่ีโรงเรียนมีและมี
การเชื่องโยงสู'การจัดการเรียนการสอนและสามารถเชื่อมโยงไปยังโครงการต'างๆ ท่ีโรงเรียนดําเนินการ 
อยู'แล-ว (ไม'เป7นการเพ่ิมภาระงาน) ฯลฯ แต'เนื่องจากสถานการณ�การแพร'ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) จึงทําให-หน'วยงานท่ีรับผิดชอบการฝ�กอบรมฯ ไม'สามารถจัดอบรมให-กับโรงเรียนได-  
และนํามาขยายผลให-บุคลากรในโรงเรียนต'อ 
   ๕. จากเหตุผลตามข-อ ๓ จะมีบางโรงเรียนต้ังอยู'ในพ้ืนท่ีของเขตอุทยานแห'งชาติ ,  
ปhาอนุรักษ�ฯ , ท่ีราชพัสดุ , ปhาสงวนแห'งชาติ , ปhาไม-สัก , ปhาชุมชน, วัด , องค�การบริหารส'วนตําบล ฯลฯ  
ทําให-ติดปIญหาเรื่องเอกสารกรรมสิทธิ์ในการถือครองท่ีดิน หรือหนังสืออนุญาตให-ใช-ท่ีดินฯ ซ่ึงใช-
ประกอบการสมัครเป7นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร�โรงเรียนฯ   
   ในส'วนนี้ เอกสารของโครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ฯ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ป_งบประมาณ ๒๕๖๒ รายละเอียดดังแนบ 
ปIญหาท่ีพบ ฯลฯ  
 
 

/โรงเรียนท่ีสมัครสมาชิก... 
 
 



๑๘ 

 

 
โรงเรียนท่ีสมัครสมาชิก มักจะขาดเอกสารประกอบลําดับท่ี ๕ (สําเนาเอกสารกรรมสิทธิ์ใน

การถือครองท่ีดิน   มีแนวทางแก-ไข ดังนี้ 
(๑) หากโรงเรียนต้ังอยู'ในพ้ืนท่ีของหน'วยใด ขอให-หัวหน-าหน'วยงานนั้นลงนามรับรอง 

การต้ังโรงเรียน อาทิ ต้ังอยู'ในเขตวัดขอให-เจ-าอาวาสลงนามเป7นหนังสือรับรอง หากต้ังอยู'ในเขตอุทยาน
แห'งชาติขอให-หัวหน-าอุทยานฯ ลงนามเป7นหนังสือรับรอง  หากต้ังอยู'ในพ้ืนท่ีของ อบต. ขอให-นายก อบต. 
ลงนามเป7นหนังสือรับรอง เป7นต-น  แล-วใช-หนังสือรับรองดังกล'าวเป7นเอกสารประกอบท่ี ๕ ของการสมัคร
สมาชิกสวนพฤกษศาสตร�โรงเรียน 

 (๒) หากหัวหน-าหน'วยงานในข-อ (๑) ไม'ยินดีท่ีจะลงนามเป7นหนังสือรับรองการต้ังโรงเรียน  
ขอให- ผอ.โรงเรียนทําหนังสือชี้แจงว'า ไม'มีผู-ลงนาม และให- ผอ.ลงนามเป7นหนังสือรับรองแทน ใช-ประกอบ
เป7นเอกสารลําดับท่ี ๕ ของการสมัครสวนพฤกษศาสตร�โรงเรียน 
   ๖. ขอให-โรงเรียน ๓๕ แห'ง ส'งเอกสารการสมัครเป7นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร�โรงเรียน
มายัง สพป.ตาก เขต ๒ เนื่องจากเป7นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. และจังหวัดตาก โดยเฉพาะ
จังหวัดตากกําหนดเปgาหมายในแผนแม'บท อพ.สธ.ระยะ ๕ ป_ท่ีเจ็ด ในป_ ๒๕๖๕ ทุกโรงเรียนทุกสังกัด 
เป7นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร�โรงเรียน (๑๐๐%), ทุกป_จะมีโรงเรียนได-รับปgายพระราชทาน ๕ โรงเรียน 
   ๖.๑ สถานศึกษาส'งหนังสือราชการ เรียน ผู-อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต ๒  และแนบเอกสารการสมัครต'างๆ ให- สพป.ตาก เขต ๒ ประกอบด-วย 
   ๑) หนังสือราชการขอสมัครสมาชิก “สวนพฤกษศาสตร�โรงเรียน”  
เรียน ผู-อํานวยการโครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

๒) แบบสอบถามข-อมูลสถานศึกษาเพ่ือประเมินความพร-อมฯ 
๓) บันทึกข-อมูลการสํารวจพรรณไม-เบ้ืองต-นในสถานศึกษา 
๔) สําเนารายงานการประชุมของสถานศึกษา พร-อมรับรองสําเนาถูกต-องทุกแผ'น 
๕) สําเนาเอกสารกรรมสิทธิ์ในการถือครองท่ีดิน หรือหนังสืออนุญาตให-ใช-ท่ีดินฯ  

พร-อมรับรองสําเนาถูกต-องทุกแผ'น 
   ๖) หนังสือชี้แจง และหนังสือรับรอง ตามข-อ ๖.๒  
   ๖.๒ สําหรับในเรื่องเอกสารกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน หรือหนังสืออนุญาตให-ใช-ท่ีดินฯ 
  หากหัวหน-าหน'วยงานเจ-าของกรรมสิทธิ์ในการถือครองท่ีดินไม'ลงนามรับรองการต้ังโรงเรียนและ
อนุญาตให-โรงเรียนใช-พ้ืนท่ีในการสมัครและดําเนินการสวนพฤกษศาสตร�โรงเรียนในโครงการอนุรักษ�
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
   ๑) ผอ.ร.ร.ทําหนังสือ จํานวน ๑ ฉบับ เรียน ผู-อํานวยการโครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯชี้แจงว'า ไม'มีหัวหน-าหน'วยงานเจ-าของกรรมสิทธิ์ในการถือครองท่ีดินในพ้ืนท่ี 
ท่ีโรงเรียนจัดต้ังอยู'ลงนามรับรองการต้ังโรงเรียนและอนุญาตให-โรงเรียนใช-พ้ืนท่ีในการสมัครและดําเนินการ
สวนพฤกษศาสตร�โรงเรียนในโครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ฯ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เนื่องจาก................................... 
  และให- ผอ.ร.ร.ลงนามออกเป7นหนังสือรับรองแทน  เพ่ือใช-ประกอบเป7นเอกสารลําดับท่ี ๕ , ๖  
ของการสมัครสวนพฤกษศาสตร�โรงเรียนหรือ 
 
 

/๒) ผอ.ร.ร.ทําหนังสือ... 
 
 
 



๑๙ 

 

 
   ๒) ผอ.ร.ร.ทําหนังสือ จํานวน ๑ ฉบับ เรียน ผู-อํานวยการโครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯชี้แจงว'า ไม'มีหัวหน-าหน'วยงานเจ-าของกรรมสิทธิ์ในการถือครองท่ีดินในพ้ืนท่ี 
ท่ีโรงเรียนจัดต้ังอยู'ลงนามรับรองการต้ังโรงเรียนและอนุญาตให-โรงเรียนใช-พ้ืนท่ีในการสมัครและดําเนินการ
สวนพฤกษศาสตร�โรงเรียนในโครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ฯ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เนื่องจาก...................................และ ผอ.ร.ร.ไม'สามารถออก
หนังสือรับรองแทน  เพ่ือใช-ประกอบเป7นเอกสารลําดับท่ี ๕ ของการสมัครสวนพฤกษศาสตร�โรงเรียนเพราะ
.................................... เพ่ือจะนําหนังสือฉบับดังกล'าวแนบกับเอกสารการสมัครเป7นสมาชิกสวน
พฤกษศาสตร�โรงเรียน ลําดับท่ี ๕ , ๖    
  ๗. โรงเรียนขับเคลื่อนกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร�โรงเรียน , จัดทําโครงการอนุรักษ�
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร�โรงเรียน ในแผนปฏิบัติการประจําป_ ๒๕๖๕ และขับเคลื่อนกิจกรรมสวน
พฤกษศาสตร�โรงเรียน 
ในแผนปฏิบัติการทุกป_งบประมาณ  ท้ังนี้ ได-ส'งโครงการฯ ของโรงเรียนให-จังหวัดตากบรรจุในแผนแม'บท 
อพ.สธ. ระยะ ๕ ป_ท่ีเจ็ด (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) เรียบร-อยแล-ว เม่ือถึงสิ้นป_งบประมาณ
ขอให-โรงเรียนรายงานผลการดําเนินงานให- สพป.ตาก เขต ๒ ด-วย เพ่ือรวบรวมรายงานจังหวัดตากต'อไป 
   ๘. ในโอกาสต'อไปเพ่ือให-โรงเรียนสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร�โรงเรียนได-   
สพป.ตาก เขต ๒ จัดทําร'างโครงการฯ ในแผนปฏิบัติการประจําป_ ๒๕๖๕ เพ่ือจัดอบรมทางไกล   
โดยเชิญวิทยากรงานสวนพฤกษศาสตร�โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท-องถ่ิน ประจําศูนย�ประสานงาน 
อพ.สธ. – มร.อ. มาให-ความรู-ในช'วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ / ธันวาคม ๒๕๖๔ ใช-เวลา ๓ ชั่วโมง   
   และถ-าสถานการณ�ปกติทางสํานักงานจังหวัดตาก , ศธจ.ตาก จะจัดอบรมเพ่ือขับเคลื่อน
กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร�โรงเรียน , ศูนย�ประสานงาน อพ.สธ. – มร.อ. จัดอบรมให-กับโรงเรียนท่ีเป7น
สมาชิกสวนพฤกษศาสตร�โรงเรียนเพ่ือนําไปขยายผลให-ครูทุกกลุ'มสาระการเรียนรู-ได-ดําเนินการในโรงเรียน 

หนังสือ สพป.ตาก เขต ๒ ท่ี ศธ ๐๔๐๕๖/ว ๓๗๙  ลงวันท่ี  ๒๙  มกราคม  ๒๕๔ ,  
/ว ๑๗๕๘  ลงวันท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ , /ว ๑๗๖๐ ลงวันท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ , /ว ๑๙๔๘  
ลงวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ , /ว ๓๑๙๙  ลงวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ , /ว ๓๖๓๖ ลงวันท่ี   
๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ 
เรื่องท่ี ๓ การรายงานข�อมูลขับเคล่ือนการปxองกันและแก�ไขป̀ญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
      กระทรวงศึกษาธิการ (CATAS , NISPA) เป_นประจําทุกเดือน 
  ตามท่ี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ แจ-งให-โรงเรียนรายงานข-อมูลการ
ขับเคลื่อนการสร-างภูมิคุ-มกัน การดําเนินงานปgองกันและแก-ไขปIญหายาเสพติดในสถานศึกษา รวมท้ังการ
ดูแลและติดตามการใช-สารเสพติดในสถานศึกษา จํานวน ๒ เรื่อง ทุกวันท่ี ๑๕  ของเดือน (ส งทุกเดือน) 

๑. รายงานระบบดูแลและติดตามการใช-สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) 
๒. รายงานผลการดําเนินงานปgองกันและแก-ไขปIญหาเสพติดในสถานศึกษา (NISPA)  
 
 
 
 

/นั้นจากการดําเนินงาน... 
 
 
 



๒๐ 

 

 
       นั้นจากการดําเนนิงานพบว า  

๑. สถานศึกษาบางแห'งไม'รายงานข-อมูลฯ CATAS และ NISPA มายัง สพป.ตาก เขต ๒  
๒. สถานศึกษาส'งแบบรายงานฯ ช-า (หลังวันท่ี ๑๕) 
๓. การท่ีสถานศึกษาไม'ได-จัดการเรียนการสอน On Site ณ สถานศึกษา ก็ต-องรายงานข-อมูล ฯ 

CATAS และ NISPA มายัง สพป.ตาก เขต ๒ เนื่องจากเป7นนโยบายที่สถานศึกษาต-องสร-างภูมิคุ-มกัน  
การดําเนินงานปgองกันและแก-ไขปIญหายาเสพติดในสถานศึกษา รวมท้ังการดูแลและติดตามการใช-สารเสพ
ติดในสถานศึกษา โดยบูรณาการกิจกรรมสร-างภูมิคุ-มกัน ปgองกันและแก-ไขปIญหายาเสพติด สอดแทรกเข-าไป
ในการจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู- และวิธีการต'างๆ ตามท่ีโรงเรียนดําเนินการ 

๔. ผู-รายงานข-อมูลไม'ตรวจทานความถูกต-อง สมบูรณ�ของข-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  
  สําหรับสถานศึกษาใดท่ียังไม'ได-รายงานข-อมูลฯ CATAS และ NISPA ประจําป_การศึกษา 
๒๕๖๔ ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ , กรกฎาคม ๒๕๖๔ , สิงหาคม ๒๕๖๔ , กันยายน ๒๕๖๔  
ให-ดําเนินการรายงานย-อนหลัง แยกเป7นรายเดือน เพ่ือจะได-นําข-อมูลไปกรอกในเว็บไซต�ท่ีกําหนด (ย-อนหลัง)   

***เพ่ือให�การดําเนินงานรายงานฯ เป_นไปด�วยความรวดเร็ว สะดวกสําหรับโรงเรียน 
แนะนําให�โรงเรียนพิมพCแบบรายงานฯ ในโปรแกรม Microsoft Word  เนื่องจากข�อมูลบางตัวไม มีการ
เปล่ียนแปลงจะได�ไม เป_นภาระในการมานั่งเขียน (มือ) แล�วแนบส งทางระบบ my office   
โดย สพป.ตาก เขต ๒ จะนําเข�าระบบฯ ให�โรงเรียน  เพ่ือแก�ป̀ญหาการรายงานข�อมูล   

และในโอกาสต อไปจะให�โรงเรยีนดําเนินการรายงานข�อมูลในระบบ CATAS และ NISPA เอง 
เพราะโรงเรียนไม ส งแบบรายงานฯ มายัง สพป.ตาก เขต ๒ โดย สพป.ตาก เขต ๒ จะเป_นผู�ติดตาม 
การรายงานข�อมูลของโรงเรียน   

ตามหนังสือ สพป.ตาก เขต ๒ ท่ี ศธ ๐๔๐๕๖/ว ๓๔๗๐ ลงวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๖๔ (Nispa) 
ตามหนังสือ สพป.ตาก เขต ๒ ท่ี ศธ ๐๔๐๕๖/ว ๓๔๗๑ ลงวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๖๔ (Catas) 

กลุ มบริหารงานการเงินและสินทรัพยC 
เรื่องท่ี 1 การจัดทําระบบบัญชีทางการเงินของโรงเรียน ปYงบประมาณ พ.ศ.2565 
   ช'วงสิ้นป_งบประมาณ ขอความร'วมมือทุกโรงเรียนได-จัดทําระบบบัญชีหน'วยงานย'อย  
ระบบการเงินให-ถูกต-องเพ่ือเดินระบบบัญชีให-เป7นปกติ   
เรื่องท่ี 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 
เรื่องท่ี 3 การตรวจสอบท่ีราชพัสดุ/การขอใช�พ้ืนท่ี 
   ขอให-โรงเรียนตรวจสอบท่ีราชพัสดุของโรงเรียน การขอใช-พ้ืนท่ี เขตพ้ืนท่ีได-ดําเนินการส'งเรื่อง
ให-หน'วยงานท่ีดูแลเบ้ืองต-นไว-แล-ว ขอให-โรงเรียนตรวจสอบและดําเนินงานให-แล-วเสร็จด-วย 
 

/เรื่องท่ี 4 การเบิกจ าย... 
 
 



๒๑ 

 

 
เรื่องท่ี 4 การเบิกจ ายซ อมแซมอาคารเรียน 14 โรงเรียน  
   ขอให-โรงเรียนท่ีได-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 รองผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
กลุ มนิเทศติดตามวัดและประเมินผลการศึกษา   
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณCการแพร ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
   ร วมคิด ร วมวางแผน ร วมดําเนินการ 
   การประชุมศึกษานิเทศก� ผู-แทนอําเภอ นายกสมาคม ประธานกลุ'มโรงเรียน คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ก.ต.ป.น.) มีการสรุปการจัดการ
เรียนการสอน โดยเสนอชื่อโรงเรียนสู'แนวทางการจัดการเรียนการสอนในช'วงแรก จํานวน 17 โรงเรียน 
แบ'งเป7น 3 ระดับการศึกษา ดังนี้ 
   1. โรงเรียนท่ีเป�ดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษา 
   2. โรงเรียนท่ีเป�ดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต-น 
   3. โรงเรียนท่ีเป�ดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย 

เรื่องท่ี 1 การศึกษาปฐมวัย  
  ด-วย สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จะได-ดําเนินการจัดพิธี
รับตราพระราชทานโครงการบ-านนักวิทยาศาสตร�น-อย ประเทศไทย ประจําป_การศึกษา 2562 จากมูลนิธิ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ-า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให-กับโรงเรียน 
ในโครงการบ-านนักวิทยาศาสตร�น-อย ประเทศไทย ท่ีผ'านการประเมินกิจกรรมการทดลองและโครงงาน 
บ-านนักวิทยาศาสตร�น-อย ตามหลักเกณฑ�ของโครงการ จํานวน 40 โรงเรียน ในวันจันทร� ท่ี 15 พฤศจิกายน 2546 
ณ ห-องประชุมพาเจริญ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 สําหรับรายละเอียดจะแจ-ง 
ให-ทราบทางหนังสือราชการอีกครั้งหนึ่ง ขอขอบพระคุณท'านผู-บริหารสถานศึกษาทุกท'านท่ีให-การส'งเสริม 
สนับสนุนการดําเนินงานโครงการให-บรรลุตามวัตถุประสงค�ของโครงการ 

เรื่องท่ี 2 โครงการนิเทศ กํากับติดตามการจัดการเรียนรู�วิทยาการคํานวณ (Coding) 

   ด-วย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได-ดําเนินการจัดกิจกรรมการ
ประกวดสื่อวีดิทัศน�ประกอบการเรียนการสอนวิทยาการคํานวณหัวข-อ “วิทยาการคํานวณเพ่ือการศึกษา” 
ภายใต-โครงการนิเทศ กํากับติดตามการจัดการเรียนรู-วิทยาการคํานวณ (Coding) ประจําป_งบประมาณ 
2564 ให-กับครูท่ีผ'านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู-วิทยาการคํานวณสําหรับครู Coding for 
Teacher (C4T) เพ่ือส'งเสริมการผลิตสื่อการจัดการเรียนการสอนและกํากับ ติดตามการจัดการเรียนรู-
วิทยาการคํานวณระดับชั้นเรียนบัดนี้ คณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานฯ ได-ดําเนินการตัดสินเป7นท่ี
เรียบร-อยแล-ว โดยมีผู-ส'งผลงานท้ังสิ้น จํานวน 15 ผลงาน  จึงแนบประกาศผลงานมาแนบท-ายนี้ 
ขอขอบพระคุณท'านผู-บริหารสถานศึกษาทุกท'าน ท่ีให-การส'งเสริม สนับสนุนการดําเนินงานโครงการให-บรรลุ
ตามวัตถุประสงค�ของโครงการ 

 
 

 
/เรื่องท่ี 3 โครงการพัฒนา... 

 
 



๒๒ 

 

 
 

เรื่องท่ี 3 โครงการพัฒนาคุณภาพสู การเรียนรู�วิทยาศาสตรC “สนุกคิดด�วยวิทยาศาสตรC” 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ได-จัดทําบันทึกข-อตกลง(MOU) 
ร'วมกันกับมูลนิธิเอเชียเพ่ือให-การสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพสู'การเรียนรู-
วิทยาศาสตร� “สนุกคิดด-วยวิทยาศาสตร�” ของโรงเรียนแกนนําในสังกัด ประจําป_งบประมาณ 2564 
กลุ'มเปgาหมาย ได-แก' ครูผู-สอนวิทยาศาสตร� ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นป_ท่ี 4-6 จํานวน 32 โรงเรียน เป7น
วิทยากรแกนนํา 9 โรงเรียน และเป7นโรงเรียนเครือข'าย 23 โรงเรียน บัดนี้ ได-ดําเนินงานตามโครงการฯ เป7น
ท่ีเสร็จสิ้นเรียบร-อยแล-ว ผลการดําเนินงาน:ได-คลิปวิดีโอการสอนวิทยาศาสตร�จากชุดกิจกรรมแนวทางการ
เสริมสร-างเจตคติวิทยาศาสตร�ด-วยกระบวนการ Active learning ระดับชั้นประถมศึกษาป_ท่ี 4-6 ซ่ึงจะ
นําไปเผยแพร'ทาง website: สพป.ตาก เขต 2 และชุดกิจกรรมแนวทางการเสริมสร-างเจตคติ
วิทยาศาสตร�ด-วยกระบวนการ Active learning ระดับชั้นประถมศึกษาป_ท่ี 4-6 ซ่ึงจะดําเนินการจัดส'ง
รูปเล'มให-โรงเรียนในกลุ'มเปgาหมาย เพ่ือนําไปสู'การปฏิบัติในชั้นเรียนในภาคเรียนท่ี 2 และรายงานผล 
การดําเนินงานกลับมาเขตพ้ืนท่ีต'อไป ขอขอบพระคุณท'านผู-บริหารสถานศึกษาทุกท'านท่ีให-การส'งเสริม
สนับสนุนการดําเนินงานโครงการให-บรรลุตามวัตถุประสงค�ของโครงการ 

เรื่องท่ี 4 แจ�งประชาสัมพันธCการรับสมัครผู�นําด�านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา (ICT Talent ภาครัฐ) รุ นท่ี ๒  

   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ร'วมกับมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา
โครงการคอนเน็กซ�อีดี เป�ดรับสมัครผู-นําด-านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ICT Talent ภาครัฐ รุ'นท่ี ๒ จํานวน 
๘๐๐ ท'าน เพ่ือเป7นการขยายผลจากรุ'นท่ี ๑ และขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาด-วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
วิธีการสมัคร  
   ๑. เข-าลิงก�การสมัคร พร-อมทําแบบทดสอบ ICT Test ได-ท่ี http://shorturl.at/adrzE / 
 สแกน QR Code  
   ๒. กรอกข-อมูลยืนยันการสมัคร และทําแบบทดสอบ ICT Test  (หากคะแนน ICT Test ผ'าน 
จะได-รับแบบทดสอบบุคลิกภาพ ภายในวันท่ี ๘ ธ.ค.๖๔) 
   ๓. ทําแบบทดสอบบุคลิกภาพ Psytech Test (ภายในวันท่ี ๘-๑๔ ธ.ค.๖๔) 
   ๔. หากผ'านการทดสอบบุคลิกภาพ Psytech Test จะได-รับการสัมภาษณ� 
กับคณะกรรมการ ผ'าน Video Call (เริ่มสัมภาษณ�ตั้งแต' 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-ท่ีได-รับเลือกเป7น ICT Talent ภาครัฐ รุ'นท่ี  ๒ (ช'วง ก.พ.๖๕) ระยะเวลา 
การสมัคร และทําแบบทดสอบ ICT Test  ต้ังแต'วันนี้ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และสามารถตรวจสอบ
รายชื่อ โรงเรียนคอนเน็กซ�อีดี ได-ท่ี https://connexted.org/foundation/school 
หมายเหตุ : หลักสูตร ผู-นําด-านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ICT Talent ภาครัฐ ได-รับการรับรองจาก ศบศ.  
ผู-เข-าอบรม สามารถนับชั่วโมงเพ่ือเสนอยื่นขอวิทยฐานะได- 
 
 
 

/เรื่องท่ี 5 การบันทึกข�อมูล... 
 
 
 



๒๓ 

 

เรื่องท่ี 5 การบันทึกข�อมูลของโรงเรียนภายใต�โครงการคอนเน็กซCอีดีบนระบบฐานข�อมูลและบริหาร
จัดการสถานศึกษา (School Management System) ประจําปYการศึกษา ๒๕๖๔ 
   ตามหนังสือ เลขท่ี ๐๔๐๕๖/๓๘๗๓ ลงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ แจ-งให-โรงเรียนภายใต-
โครงการคอนเน็กซ�อีดี ปรับปรุงข-อมูลพ้ืนฐานโรงเรียนให-เป7นปIจจุบัน เพ่ือประโยชน�ในการวิเคราะห� ติดตาม
และประเมินคุณภาพของโรงเรียน ให-ดําเนินการบันทึกข-อมูลพ้ืนฐานสถานศึกษา (School info) ให-แล-ว
เสร็จก'อนวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เรื่องท่ี 6 แจ�งผลการประกวดคลิปวิดีโอในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนC (Online) 
หัวข�อ "สุดยอดเทคนิคประถม สู การพัฒนาผู�เรียนเพ่ือความเป_นเลิศ"  

   ผลการประกวดคลิปวิดีโอในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน� (Online) 
หัวข-อ "สุดยอดเทคนิคประถม สู'การพัฒนาผู-เรียนเพ่ือความเป7นเลิศ"  ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ผู-ส'งคลิปวิดีโอ ซ่ึงมีรายชื่อดังนี้ 

๑. นางพิมลพรรณ พรมขาว   โรงเรียนบ-านขะเนจื้อ 
๒. นางชลธิรา แก'นจันทร�  โรงเรียนบ-านขะเนจื้อ 
๓. นางสาวนิลวรรณ จันธิดา โรงเรียนบ-านขะเนจื้อ 

เรื่องท่ี 7  แจ�งประชาสัมพันธCครูผู�สอนส งคลิปวิดีโอการเรียนการสอนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน 

แจ-งให-ครูผู-สอนทุกคนในสังกัดท่ีสนใจได-ส'งคลิปวิดีโอการเรียนการสอน ๒   
โดยมีวัตถุประสงค� เพ่ือส'งเสริมให-ครูผู-สอนได-พัฒนาและเผยแพร'วิธีการสอนท่ีหลากหลาย ในสถานการณ�โรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได-ทุกเดือน โดยผ'านช'องทางออนไลน� ตามหนังสือสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ท่ี ศธ ๐๔๐๕๖/๓๐๖๒  ลงวันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ซ่ึงผู-จัดทํา
คลิปวิดีโอการเรียนการสอนจะได-รับเกียรติบัตรจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ 

เรื่องท่ี 8  แจ�งประชาสัมพันธCเรื่องการอบรมแอพพลิเคชันการเรียนการสอน  

   กลุ'มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได-จัดทําโครงการการอบรมแอพพลิเคชัน
การเรียนการสอนไว-เพ่ือรองรับ ความต-องการของครูผู-สอน ในสถานการณ�การแพร'ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ไว- ๖ แอพพลิเคชัน ซ่ึงวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ท่ีผ'านมา ได-จัดอบรมผ'าน
ระบบ Zoom จํานวน ผู-เข-ารับการอบรม ๑๑๕ ท'าน กลุ'มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
จึงขอแจ-งประชาสัมพันธ�กิจกรรมในครั้งต'อไปโดยจะจัดในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ อีก ๓ กิจกรรม 

เรื่องท่ี 9 แจ�งปฏิทินการรายงานผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) ปYการศึกษา ๒๕๖๔ ผ านระบบ GPAX 
OBEC ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใช�ในการคัดเลือกกลางบุคคลเข�าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา ประจําปYการศึกษา ๒๕๖๕ (TCAS๖๕) 
  ตามท่ี ท่ีประชุมอธิการบดีแห'งประเทศไทย (ทปอ.)ได-ร'วมหารือกับผู-บริหารสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) และผู-แทนหน'วยงานสังกัดอ่ืนท่ีจัดทําผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) ของนักเรียนตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท'า เพ่ือกําหนดปฏิทินการรับ – ส'งข-อมูล
พร-อมรูปแบบการกรอกผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ประจําป_การศึกษา ๒๕๖๔ เพ่ือใช-ในการ
คัดเลือกกลางบุคคลเข-าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา ประจําป_การศึกษา ๒๕๖๕ (TCAS๖๕) โดยสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป7นหน'วยงานท่ีรวมรวบข-อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  
ของนักเรียน  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จึงขอแจ-งปฏิทินการรายงานผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ป_การศึกษา ๒๕๖๔ ผ'านระบบ GPAX OBEC ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                                                               /เรื่องท่ี 10 โครงการพัฒนา... 
 
 



๒๔ 

 

เรื่องท่ี 10 โครงการพัฒนาแบบฝ�กการอ านออกเขียนได�สําหรับนักเรียนบนพ้ืนท่ีสูง 
  ด-วยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 ได-จัดทําโครงการพัฒนาแบบฝ�ก
อ'านออกเขียนได-สําหรับนักเรียนบนพ้ืนท่ีสูงชั้นประถมศึกษาป_ท่ี 1 – 3 ซ่ึงกลุ'มเปgาหมายคือห-องเรียนสาขา
ในสังกัด สพป.ตาก เขต 2 จํานวน 58 สาขา โดยมีวัตถุประสงค� เพ่ือส'งเสริมและพัฒนานักเรียนใน
กลุ'มเปgาหมายให-อ'านออกเขียนได- ท้ังนี้ในภาคเรียนท่ี 2 นี้ จะดําเนินการจัดสรรสื่อแบบฝ�กอ'านออกเขียนได-
ชั้นป.1 - 3 ให-แก'ห-องเรียนสาขาทุกแห'งในช'วงเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยรายละเอียด กําหนดการมารับ
สื่อพร-อมท้ัง แนวทางการนําสื่อไปใช-เขตพ้ืนท่ีจะดําเนินการแจ-งหนังสือไปยังโรงเรียนในระบบ my office  
ในลําดับต'อไป 
  นอกจากนั้นกลุ'มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาได-พัฒนาต'อยอดแบบฝ�ก
นวัตกรรมอ'านออกเขียนได-ในรูปแบบคลิปวิดีโอการจัดการเรียนการสอนโดยใช-แบบฝ�ก RRC ชั้น
ประถมศึกษาป_ท่ี 1 และได-เผยแพร'คลิปวิดีโอในช'องทาง YouTube ของเขตพ้ืนท่ีเรียบร-อยแล-ว ดังนั้นจึงขอ
ประชาสัมพันธ�ไปยังโรงเรียนท่ีมีความประสงค�จะนําแบบฝ�กอ'านออกเขียนได-สําหรับนักเรียนบนพ้ืนท่ีสูงไปใช-
ท'านสามารถดาวโหลดแบบฝ�กพร-อมท้ังคู'มือและคลิปวิดีโอการจัดการเรียนการสอน ได-ในเว็ปไซต� RRC หรือ 
เว็บไซต�เขตพ้ืนท่ีกลุ'มนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ตากเขต 2 

เรื่องท่ี 11 แจ�งสํารวจความต�องการการให�บริการรถห�องสมุดเคล่ือนท่ี (โครงการส งเสริมการอ าน)  
ด-วยกลุ'มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการศึกษา ได-จัดทําโครงการส'งเสริมการอ'าน  

รถห-องสมุดเคลื่อนท่ี ประจําป_งบประมาณ 2565 ให-บริการแก'โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ โดยมีวัตถุประสงค� 

๑. เพ่ือโรงเรียนทุกแห'งจัดกิจกรรมส'งเสริมนิสัยรักการอ'านท้ังในและนอกห-องเรียน  
อย'างน-อย 2 กิจกรรม  

๒. โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  
ได-ใช-บริการรถห-องสมุดเคลื่อนท่ี เพ่ือส'งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการอ'านของนักเรียน  

เนื่องด-วยสถานการณ�การแพร'ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีผลกระทบ 
โดยตรงในการดําเนินโครงการฯ  ดังนั้นทางกลุ'มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการศึกษาพิจารณาแล-วเห็นว'า  
โครงการรถห-องสมุดเคลื่อนท่ีนี้จะสามารถให-บริการได- พ้ืนท่ีนั้นๆ จะต-องไม'มีการแพร'ระบาดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และต-องเป7นความสมัครใจของโรงเรียน และโรงเรียนมีความพร-อมด-าน
บุคลากรท่ีจะเป7นผู-ดูแลรถห-องสมุด / มีผู-รับผิดชอบดําเนินกิจกรรมฯ ซ่ึงกลุ'มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การศึกษา จะมีหนังสือแจ-งเพ่ือทําการสํารวจความต-องงานผ'านระบบ My Office ไปยังโรงเรียน 
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  ในลําดับต'อไป 
 
 
 
 
 
 
 

/เรื่องท่ี 12 การส งเสริม... 
 
 
 
 



๒๕ 

 

เรื่องท่ี 12 การส งเสริมการนิเทศเพ่ือสร�างความเข�มแข็งของการนิเทศภายใน ระดับสพฐ 
          โรงเรียนชุมชนบ-านพบพระได-รับคัดเลือกให-เป7นสถานศึกษาต-นแบบด-านการพัฒนาระบบนิเทศ
ภายในสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ป_การศึกษา 2564  มีการพัฒนารูปแบบการนิเทศจนเกิด
ผลลัพธ�ท่ีดี 
ต'อครูผู-สอนในช'วงสถานการณ�การแพร'ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
โดยมีรูปแบบดังนี้  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรื่องท่ี 13 ประกาศผลกิจกรรมยกย องเชิดชูเกียรติ คุรุชน คนคุณธรรม ด�านนวัตกรรมสร�างสรรคCคนดี
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ปY
การศึกษา ๒๕๖๔ 
 ตามท่ี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ได-จัดกิจกรรมเพ่ือยกย'องเชิดชูเกียรติ  
คุรุชนคนคุณธรรม นวัตกรรมสร-างสรรค�คนดีประเภทผู-บริหาร และประเภทครูผู-สอน ประจําป_การศึกษา 
๒๕๖๔ ตามปณิธาน  “เราจะสร-างเด็กดี และเก'ง สู'สังคม” ตามโครงการพัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตาม 
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพ่ือพัฒนาให-สถานศึกษาคุณธรรมต-นแบบระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ได-มีนวัตกรรม
ด-านผู-บริหาร ครูผู-สอน ลงสู'ผู-เรียนอย'างแท-จริง โดยให-โรงเรียนในสังกัดได-ทํารายงานนวัตกรรมตามแบบท่ี
กําหนดให- และโรงเรียนได-ดําเนินการเป7นท่ีเรียบร-อยแล-ว   
 
 
 
 
 
 

/เรื่องท่ี 14  สรุปรูปแบบการ... 
 
 
 
 



๒๖ 

 

 
เรื่องท่ี 14  สรุปรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรยีนท่ี ๑ ปYการศึกษา ๒๕๖๔ 
  ภาคเรียนท่ี ๑ ป_การศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนมีการดําเนินการเลือกรูปแบบการเรียนการ
สอนท่ีเหมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียน โรงเรียนมีการเป�ดเรียนรู-แบบ On Site มีการเรียนชดเชย ใน
วันหยุดโดยเลือกใช-รูปแบบ On Air, On Demand, On Line,On Hand, Blended  
  *ช'วงเดือนสิงหาคม จนถึงปIจจุบัน มีประกาศของจังหวัดตาก ให-พ้ืนท่ี ๕ อําเภอชายแดน 
งดเป�ดทําการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Site โรงเรียนได-ดําเนินการเลือกรูปแบบการเรียนการสอน
อ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมกับสภาพบริบทของนักเรียน ผู-ปกครอง โรงเรียน และชุมชน ร-อยละของรูปแบบการเรียน
การสอนท่ีโรงเรียนเลือกใช-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 
ป̀ญหา/อุปสรรค 
  - นักเรียนไม'คุ-นเคยกับรูปแบบ New Normal  
  - บางพ้ืนท่ีไม'สามารถเข-าถึงได- เนื่องจากมีมาตรการปgองกันการแพร'ระบาดท่ีเข-มงวด 
  - โรงเรียนมีงบประมาณไม'เพียงพอ ในการจัดซ้ืออุปกรณ�ในการปgองกันเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (โควิด-19) 
  - บางโรงเรียนเป7นสถานท่ีในการกักตัวของผู-สัมผัสใกล-ชิดของผู-ปhวยยืนยนัโควิด  
(State Quarantine : SQ)  
  - นักเรียนมีความรับผิดชอบน-อย ในการทําใบงานท่ีส'ง เนื่องจากผู-ปกครองไม'ได-กํากับดูแล
ใกล-ชิดเพราะต-องออกไปทํางาน  
  - นักเรียนกลุ'มต'างชาติยังไม'สามารถเข-ามาเรียนท่ีโรงเรียนได-ตามปกติ ทําให-ต-องเรียนช-า
กว'าเพ่ือน และครูผู-สอนต-องมีแผนสํารองในการจัดการเรียนสอนให-กับนักเรียนกลุ'มนี้  
  - ข-าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีจํานวนไม'เพียงพอ ตําแหน'งท่ีย-ายไปยังไม'ได-
กลับคืนมา ซ่ึงมีผลต'อการบริหารจัดการชั้นเรียน แยกห-องเรียน ตามมาตรการเว-นระยะห'าง 
ข�อเสนอแนะ 
  - ครูควรให-ความรู- และสร-างความตระหนักอย'างต'อเนื่องให-แก'นักเรียนอย'างสมํ่าเสมอ 
  - ควรมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดซ้ืออุปกรณ�ในการปgองกันเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) เช'น เครื่องวัดอุณหภูมิท่ีมีมาตรฐาน เจลล-างมือ แมส เป7นต-น 
  *ข-อมูลอ-างอิงจาก ลิงก�รายงานข-อมูลของ สพฐ. http://202.29.173.26/open2564/ 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนท่ี ๒ ปYการศึกษา ๒๕๖๔ 
อ-างอิงจาก แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ�การแพร'ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) ภาคเรียนท่ี 1 ป_การศึกษา 2564 ของ สพฐ. 
https://online.anyflip.com/dwnyn/qocg/mobile/index.html 
 
 
 
 

/๑. จัดการเรียนการสอน... 
 
 
 
 



๒๗ 

 

๑. จัดการเรียนการสอนท่ีโรงเรียน (On - site) 
 - จัดการเรียนการสอนแบบปกติเรียนในชั้นเรียน   
 - จัดการเรียนการสอนแบบสลับชั้นมาเรียนของนักเรียน แบบสลับวันเรียน  
 - จัดการเรียนการสอนแบบสลับชั้นมาเรียนของนักเรียน แบบสลับวันคู' วันค่ี  
 - จัดการเรียนการสอนแบบสลับชั้นมาเรียนของนักเรียน แบบสลับวันมาเรียน ๕ วัน หยดุ 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 
เรื่องท่ี 15  ผลการแข งขันกิจกรรมทางวิชาการ เนื่องในงานสัปดาหCส งเสริมพระพุทธศาสนาวัน
อาสาฬหบูชาและวันเข�าพรรษา ประจําปY ๒๕๖๔(ตามหนังสือ สพป.ตาก เขต ๒ท่ีศธ๐๔๐๕๖/๓๗๘๒  
ลงวันท่ี ๒๓ กันยายน  ๒๕๖๔) 

 
/การเสวนา... 



๒๘ 

 

 
การเสวนา แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณCการแพร ระบาดของโรคติดเช้ือ 
ไวรัสโคโรนา 2019 

โรงเรียนบ�านวังผา 
   โรงเรียนบ-านวังผาให-ความสําคัญในเรื่อง การจัดการศึกษาในในสถานการณ�การแพร'ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงได-ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ�การแพร'ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รูปแบบ On-line On-Demand และ On-Hand โดยกําหนดรูปแบบ
การเรียนรู� ท่ีชัดเจนตามลําดับรูปแบบการสอน รวมถึงเข�าถึงการเรียนรู�ของนักเรียนเป+นสําคัญ 
ผ2านกระบวนการ PDCA  

โรงเรียนชุมชนบ�านอุ�มผาง 
   การจัดการศึกษาในในสถานการณ�การแพร'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 ระดับชั้นประถมศึกษาปhท่ี 1 – 3 เรียนการสอนรูปแบบ On-line On-Demand  ระดับชั้น
ประถมศึกษาปhท่ี 4 – 6 เรียนการสอนรูปแบบ On-line On-Demand  และมีการรายงานผลให�ผู�ปกครอง
ทราบเป+นระยะ เพ่ือให�ทราบถึงการพัฒนาการของนักเรียนและการติดตามการสั่งให�นักเรียนทํางานส2ง 

โรงเรียนไทยราษฏร�คีรี สาขาสามยอดดอย 
   จากสถานการณ6การแพร2ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทําให�ส2งผลกระทบ
ต2อระบวนการศึกษาทําให�ไม2สามารถเปjดการเรียนการสอนได�ตามปกติและต�องปรับรูปแบบการเรียนการสอน
ท่ีมีความเหมาะสมภายใต�สถานการณ6วิกฤติโควิด – 19 ด�วยแนวคิด “การเรียนรู�การนําการศึกษา  
โรงเรียนอาจหยุดได� แต2การศึกษาหยุดไม2ได�” 
   ท้ังนี้ โรงเรียนโรงเรียนไทยราษฏร6คีรี สาขาสามยอดดอย ผู�บริหารและคณะครูได�ประชุม
วางแผนออกแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีสอนคล�องกับบริบทของโรงเรียน ชุมชน ที่เอื้อต2อการเรียนรู�
ของนักเรียนมากท่ีสุด ได�แก2การจัดการเรียนการสอนแบบ On-site ใน 1 สัปดาห6 และ On-hand เรียนท่ีบ�าน
ด�วยเอกสาร ในรูปแบบผสมผสานใช�ร2วมกับรูปแบบการสอน On-line ใช�ช2องทางการสื่อสารผ2านเครือข2าย
อินเตอร6เน็ต ประเภท Social ได�แก2 Line Facebook ในการติดต2อสื่อสารกับนักเรียน ผู�ปกครอง เพ่ือให�
ผู�ปกครองได�มีส2วนร2วมในกระบวนการดูแลช2วยเหลือนักเรียน ครูผู�สอนจะดําเนินการวัดและประเมินผลท่ีมี
ความยืดหยุ2นควบคู2ไปพร�อมกับการจัดการเรียนรู� โดยให�คํานึงถึงมาตรการป4องกันการแพร2กระจาย 
ของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ตามกรอบท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
 
 
 

/โรงเรียนป�าไม�... 
 

 
 
 



๒๙ 

 

โรงเรียนป�าไม�อุทิศ 4 
   เม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม 2564 กระทรวงศึกษาธิการได-ประกาศนโยบายการจัดการเรียน 
การสอนสถานการณ�การแพร2ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการวางแนวทางการจัดการเรียน
การสอนภายใต�สถานการณ6วิกฤติการแพร2ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในทุกระดับชั้นและ 
ทุกประเภทโดยให�ดําเนินการจัดการเรียนการสอน ใน 5 รูปแบบ  
   ท้ังนี้ โรงเรียนปhาไม-อุทิศ 4 จึงปรับรูปแบบการจัดการเรียนรู-ให-สอดคล-องกับบริบทและ
สถานการณ�ความปลอดภัยของพ้ืนท่ี โดยการคํานึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา
และผู-ปกครองเป7นสําคัญ จากการมาเรียนของนักเรียนในรูปแบบปกติ (On-site) โดยเปลี่ยนรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน6 (On-line)  โดยครูได-ออกแบบและพัฒนาบทเรียนด-วยสื่ออิเล็กทรอนิกส� 
ท่ีทันสมัยเพ่ือสร-างแรงจูงใจในการกระตุ-นให-นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู-ท่ีสามารถพัฒนาได-ตามเปgาหมาย
ของหลักสูตร โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบการจัดการเรียน 
การสอนออนไลน� โดยช- Google meet โดยโรงเรียนปhาไม-อุทิศ 4 ได-ใช-กระบวนการ PDCA ในการดําเนินงาน 

โรงเรียนแม สอด 
   ในภาคเรียนท่ี 1/2564 โรงเรียนแม'สอดจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน 
Blended Learning 3 On คือ On-hand  On-line และ On-Demand ในทุกๆ ระดับชั้น ร2วมกับ M.S 
Model คือการใช�มาตรการหลักในการป4องกันการแพร2ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ร2วมกับ
มาตรการของโรงเรียน การดําเนินการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน Blended 
Learning 3 On มีการดําเนินงาน ดังนี้ 
   1. การประชุมคณะกรรมการสาถนศึกษา การประชุมคณะกรรมการเครือข'ายผู-ปกครอง
นักเรียน ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแม'สอด ร'วมกับการสํารวจพ้ืนท่ีเสี่ยงในการแพร'ระบาด 
ท่ีอยู'ของนักเรียนในปIจจุบันเพ่ือเป7นแนวทางในการกําหนดนโยบายการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ผสมผสาน Blended Learning 3 On 
   2. ครูผู-สอนจัดทํากําหนดการสอนแผนการจัดการเรียนรู- เพ่ือให-สอดคล-องกับการจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน 
   3. ครูผู-สอนจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต'ละระดับชั้น 
   4. ผู-บริหารสถานศึกษามีการนิเทศติดตามและตรวจสอบการจัดการเรียนสอนในรูปแบบ
ผสมผสาน 
   5. ผู-บริหารสถานศึกษาและคณะครูร'วมกันประชุมผ'านระบบออนไลน� เพ่ือวิเคราะห�ปIญหา
เพ่ือนํามาปรับปรุงแก-ไขในส'วนท่ีควรแก-ไข และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในทุกๆ สัปดาห� 
ผลการดําเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน Blended Learning 3 On ของโรงเรียนแม'สอด 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ครูได-มีการพัฒนา... 
 
 
 



๓๐ 

 

 
   ครูได-มีการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนทางไกลท่ีมีประสิทธิภาพข้ึน  
ปรับวิธีการเรียนการสอนท่ีทันสมัยข้ึน นักเรียนทุกคนได-เรียนรู-และพัฒนาความรู-ความสามารถตามหลักสูตร
ได-อย'างมีประสิทธิภาพ โดยนักเรียนท่ีไม'สามารถเข-าเรียนในรูปแบบ On-line ได� ครูสอนหรือครูประจําชั้น
ประสานงานกับผู�ปกครองเพ่ือให�นักเรียนสามารถเรียนรู�ในรูปแบบอ่ืนได� ผู�บริหารได�ขับเคลื่อนนโยบายในการ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน เพ่ือแก�ปIญหาในสถานการณ6การแพร2ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 ผู�ปกครองและชุมชนได�เข�ามามีส2วนร2วมในการติดตามการเรียนของนักเรียนโดยผ2านช2องทาง
ไลน6กลุ2มเครือข2ายผู�ปกครอง ไลน6กลุ2มผู�ปกครองของโรงเรียน เว็บไซต6ของโรงเรียนและ เพจ Facebook 
ของโรงเรียน ซ่ึงผู�ปกครองมีความพอใจเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสานของโรงเรียน 
แม2สอดในช2วงสถานการณ6การแพร2ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยู2ในระดับพึงพอใจมาก  
ด�วยสถานการณ6การแพร2ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนแม2สอดได�คิดวิธีการจัดการเรียน
การสอนวิธีใหม2ๆ เพ่ือท่ีจะพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให�นักเรียนอย2างเต็มศักยภาพรวมไปถึงความร2วมมือ
ของผู�บริหาร คณะครู นักเรียน ผู�ปกครอง ชุมชนและหน2วยงานท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือให�การจัดการเรียนการสอน 
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน6ของนักเรียนและชุมชนต2อไป 

โรงเรียนบ;านแม�โกนเกน 
   เนื่องจากสถานการณ6การแพร2ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทําให�มีความจําเป+น
ท่ีประชาชนทุกภาคส2วนต�องมีการปรับตัวเป+นวิถีชีวิตแบบใหม2 โรงเรียนบ�านแม2โกนเกนได�ตระหนัก 
ถึงความสําคัญของการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู� ให�มีคุณภาพและมิผลสัมฤทธิ์ท่ีดียิ่งข้ึน สามารถพัฒนา
หรือผู�ปฏิบัติงาน ตลอดจนพัฒนาให�ดีข้ึนในสถานการณ6การแพร2ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
โดยได�รับจากคณะครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ผู�ปกครอง และชุมชน ในการจัดกิจกรรม รูปแบบ 
การจัดการเรียนการสอน ให�เหมาะสม โรงเรียนซ่ึงมีภารกิจหลักในการพัฒนานักเรียนให�มีความดี เก2ง และ 
มีความสุข พร�อมท้ังเสริมสร�างคุณลักษณะอันพึงประสงค6 ให�เป+นผู�มีคุณธรรม จริยธรรม และ 3 จิตสาธารณะ 
เพ่ือเป+นกําลังท่ีสําคัญในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติในอนาคต จะไม2สามารถจัดการเรียน การสอน 
แบบปกติได� ดังนั้น โรงเรียนบ�านแม2โกนเกนต�องหารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให�สอดคล�องกับวิถีชีวิต 
แบบใหม2 เพ่ือให�เกิดการเรียนรู�อย2างต2อเนื่อง มีการวัดและประเมินผลอย2างมีประสิทธิภาพส2งผลให�ผู�เรียน
เกิดผลลัพธ6 การเรียนรู�ตามวัตถุประสงค6 
   โรงเรียนบ�านแม2โกนเกน จึงได�ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการเรียนรู�ของผู�เรียน 
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ6การแพร2ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยได�รับ
ความร2วมมือจากคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกคน การจัดการเรียนการสอนออนไลน6ใช� Googie 
Classroom การจัดการเรียนการสอนออนไลน6โดยใช�คลิปวิดีโอ ใช�โปรแกรมคอมพิวเตอร6การจัดการเรียนการสอน
และผสมผสาน นอกจากนี้ยังได�วิธีการวัดประเมิน คือจัดการสอบแบบออนไลน6 การสอบแบบถามตอบระหว2าง
ครูและนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค6 เพื่อให�ได�รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายและเหมาะสม
ในสถานการณ6การแพร2ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือพัฒนาผู�เรียนได�ตรงกับบริบท 

ข;อเสนอแนะ 
   นอกจากการเรียนการสอนออนไลน6 การให�ใบงานและใบกิจกรรมต2างๆ ครูประจําชั้นได�
ออกเยี่ยมบ�าน เก็บข�อมูลนักเรียนโดยแลกเปลี่ยนเรียนรู�จัดการเรียนการสอนและรับฟIงความคิดเห็น 
ข�อเสนอแนะ และคําแนะนํา ท้ังจากนักเรียน ผู�ปกครองและผู�นําชุมชน เพื่อรวบรวมข�อมูลสู2การพัฒนา
ให�ครอบคลุมในสถานการณ6การแพร2ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

/โรงเรียนบ;านห;วยนกกก... 
 
 
 



๓๑ 

 

 
 โรงเรียนบ;านห;วยนกกก 
   แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ6การแพร2ระบาดของโรคติดเข้ือไวรัส  
โคโรนา 2019 (Covid-19) โรงเรียนบ�านห�วยนกกก ตระหนักถึงความสําคัญในการเรียนรู�และมีทักษะ
พ้ืนฐานตามหลักสูตร จึงคิดค�น นวัตกรรม “พ่ีครู” สอนน�องข้ึนมา เพ่ือเป+นการช2วยเตรียมความพร�อม
พ้ืนฐานวิชาภาษาไทยให�แน2นข้ึนของ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปhท่ี ๑-๓ และสอดคล�องกับนโยบาย 
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ เรื่อง “ลูกตาก ๒ ม่ันใจ จบชั้นประถมศึกษาปhท่ี ๓ 
อ2านออก เขียนได� ลายมืองาม” จึงจัดโครงการ “ครอบครัวนกกก ม่ันใจ จบชั้นประถมศึกษาปhท่ี ๓ อ2านออก 
เขียนได� ลายมืองาม” อีกท้ังยังจัด อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรให�เป+นครู You Tuber โดยการ 
ใช�รูปแบบ ON-HAND คือการเรียนท่ีบ�านด�วยเอกสารท่ีครูจัดเตรียมให�เช2น หนังสือ แบบฝ�กหัดใบงาน ท่ีครู 
ได�มอบหมาย และรูปแบบ ON-DEMAND คือการเรียนผ2านแอปพลิเคชันต2าง ๆ ในทุกระดับชั้น ผสมผสาน
กับรูปแบบ ON-LINE ในระดับมัธยมศึกษา ตอนต�น โดยมีจุดประสงค6เขียนให�สอดคล�องกับความสําคัญ 
ของผลงาน/นวัตกรรม  
   ๑. เพ่ือแก�ปIญหานักเรียนท่ีไม2สามารถมาเรียนท่ีโรงเรียนในช2วงสถานการณ6การแพร2ระบาด
ของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
   ๒. เพ่ือให�นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปhท่ี 1 - 3 มีพัฒนาการด�านการอ2านและการเขียน 
   ๓. เพ่ือให�นักเรียนนระดับชั้นอ่ืน ๆ ได�เรียนครบตามหลักสูตรท่ีสถานศึกษากําหนด  
   ๔. เพ่ือฝ�กประสบการณ6และสร�างความสัมพันธ6อันดีระหว2างรุ2นพ่ีและรุ2นน�อง 

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1  
   การบริหารงานของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 ในภาคเรียนท่ี 1 ปhการศึกษา 2564  
(ช2วงสถานการณ6การแพร2ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน2า COVID-19)  
ด�านงานบริหารวิชาการ 
   1. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและคณะครูโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 
จัดให�มี นโยบายการจัดการเรียนการสอนในแบบ On site ในสัปดาห6ท่ี 1-6 ด�วยการประเมินสถานการณ6เป+
นรายวัน   
   2. เม่ือสถานการณ6การแพร2ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน2า 2019 (COVID-19) ในตําบลรวม
ไทยพัฒนา เพ่ิมข้ึน และมีการผู�ปกครอง/นักเรียนติดเชื้อ ได�สั่งการให�จัดการเรียนการสอนแบบ On line 
และ On hand  
   3. ให�คณะครูผู�สอนทุกช2วงชั้นรายงานการจัดการเรียนการสอนแบบ On line โดยให�ฝSาย
บริหารงาน วิชาการจัดเก็บข�อมูลด�วยโปรแกรม Google From สรุปและรายงานผลเป+นรายสัปดาห6  
   4. ให�มีการวัดประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง และมีการสอบปลายภาคเรียนในระดับช2
วงชั้นท่ี 3 โดยจัดทําแบบทดสอบผ2านโปรแกรม Google From (ปรับกระบวนการและเกณฑ6การวัดผลและ
ประเมินผล ทางการศึกษาตามบริบทของโรงเรียน)  

5. กํากับ ดูแลและติดตามผลการจัดการเรียนการสอนของครูสัปดาห6ละ 1 ครั้ง  
(การประชุมครู ประจําสัปดาห6)  
   6. จัดให�มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนทางออนไลน6ของครู โดยให�ครูรวบรวมข�อมูล 
ทําเป+น QR code ส2งให�คณะกรรมการนิเทศประเมินตามเกณฑ6ท่ีกําหนด  

7. ใช�กระบวนการ PLC และหาวิธีการสร�างแรงจูงใจกับนักเรียนให�เข�าร2วมกิจกรรมการเรียนรู�  
 

/ด;านงานบริหารงาน... 
 

 



๓๒ 

 

 
 

ด;านงานบริหารงานบุคคล  
   1. จัดประชุมคณะครูโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 สัปดาห6ละ 1 ครั้ง แบบ On line ผ2าน
โปรแกรม Google Meet และประชุมแบบ On site ในห�องประชุม ตามความเหมาะสมของสถานการณ6  
   2. ส2งเสริมให�คณะครูและบุคลากรในการพัฒนาตนเองด�วยการประชุม/อบรม/สัมมนา ตาม
ความสนใจด�วยรูปแบบท่ีหลากหลายจากหน2วยงานต2าง ๆ  
   3. สนับสนุนให�ฝSายบริหารงานบุคคลได�จัดทําข�อมูลรายบุคคลเก็บไว�ในรูปแบบข�
อมูลอิเล็กทรอนิกส6  
   4. สั่งการให�ครูปฏิบัติงานตามหน�าท่ีแบบ Work From Home โดยปฏิบัติหน�าท่ีและ
ทํางานของ ตนเองในพ้ืนท่ีตําบลรวมไทยพัฒนาและอําเภอพบพระ หรือให�มาปฏิบัติงานท่ีห�องเรียนของตน  
   5. สั่งการมิให�ครูออกนอกพ้ืนท่ีตําบลรวมไทยพัฒนา หากมีเหตุจําเป+นให�ขออนุญาตเป+นรา
ยกรณี  
   6. สั่งการมิให�บุคคลภายนอกเข�ามาภายในบริเวณโรงเรียน และให�ติดต2องานราชการผ2านช2
องทาง โทรศัพท6Facebook Line เพจของโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 หรือช2องการสื่อสารทางออนไลน6อ่ืน ๆ  
   7. ส2งเสริมให�ฝSายบริหารงานบุคคลจัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการภายในสถานศึกษาเพ่ือ
พัฒนา ตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

โรงเรียนชุมชนบ;านพบพระ 
   จากรายงานการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู� สําหรับนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ท่ีได�รับผลกระทบจากสถานการณ6 COVID-19 (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ๒๕๖๓, หน�า ค-ง) 
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากสถานการณ6การเปลี่ยนแปลง ท่ีมีต2อการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
โรงเรียนชุมชนบ�านพบพระจึงมีหลักการในการจัดการเรียนรู�เพ่ือให�ผู�เรียนมีความรู� ความสามารถตาม
มาตรฐานการเรียนรู� สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค6ตามท่ีสถานศึกษากําหนดไว�ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 โดยยึดหลักว2า ผู�เรียนมีความสําคัญท่ีสุด และเชื่อว2าทุกคน
สามารถเรียนรู�และพัฒนาตนเองได� โดยยึดประโยชน6ท่ีเกิดข้ึนกับผู�เรียนในกระบวนการจัดการเรียนรู�ต�อง
ส2งเสริมให�ผู�เรียนสามารถพัฒนาตนเองได�เต็มตามศักยภาพ คํานึงถึงความแตกต2างระหว2างบุคคลและ
พัฒนาการทางสมอง เน�นให�ความสําคัญท้ังความรู� และคุณธรรมจริยธรรม และเพ่ือให�การจัดการเรียนการรู� 
มีประสิทธิภาพ สอดคล�องกับสถานการณ6การเปลี่ยนแปลงในปIจจุบันให�สอดคล�องและเชื่อมโยงกับการเรียนรู�
ของผู�เรียนจึงได�พัฒนานวัตกรรม รูปแบบการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนภายใต�สถานการณ6การแพร2
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยใช� PNDR MODEL ของโรงเรียนชุมชนบ�านพบพระ นี้ข้ึน 2. 
จุดประสงค6และเป��าหมํายของผลงําน/นวัตกรรมกํารถอดบทเรียน - จุดประสงค6 เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู� 
โดยการนําสื่อ เทคโนโลยีนวัตกรรม ออกแบบการจัดการเรียนรู� ในการเรียนการสอนท่ีหลากหลายรูปแบบ 
(Online, On-Hand) โดยการบูรณาการท้ัง ๘ กลุ2มสาระ การเรียนรู� ด�วยกระบวนการ Active Learning ท่ี
เหมาะสมกับศักยภาพและบริบทของโรงเรียนโดย การมีส2วนร2วม - เป4าหมาย รูปแบบการขับเคลื่อนการ
จัดการเรียนการสอนภายใต�สถานการณ6การแพร2ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยใช� PNDR 
MODEL ของโรงเรียนชุมชนบ�านพบพระ ใช�ในการจัดการ เรียนการสอนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ชั้น
ประถมศึกษาปhท่ี ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปhท่ี ๓) เพ่ือให� นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป+นไปตามเกณฑ6ของ
แนวทางการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนใน สถานการณ6การแพร2ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( 
Covid – 19 ) ของโรงเรียนชุมชนบ�านพบพระ 
 

/วิธีดําเนินการ... 
 



๓๓ 

 

 
 
 
วิธีดําเนินการ 
   โรงเรียนชุมชนบ�านพบพระได�จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online เนื่องจาก
สถานการณ6 การแพร2ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน2า 2019 ท่ีมีการแพร2ระบาดในหลายพ้ืนท่ีของประเทศ
ไทย จึงทําให�นักเรียนไม2สามารถมาเรียนท่ีโรงเรียน หรือรูปแบบ On-Site ได� โรงเรียนชุมชนบ�านพบพระ จึง
ได�มีการศึกษาสภาพบริบท เครื่องมือ วิธีการ รูปแบบท่ีเหมาะสม จากการ SWOT ANALYSIS 
ท่ีประชุมรับทราบตามระเบียบวาระการประชุม ครั้งท่ี 4/2564 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ  
   - ไม'มี 
เลิกประชุมเวลา 12.00น. 

 
                                    
     (ลงชื่อ)                              ผู-จดรายงานการประชุม                            

  (นางสาวสุทิศา  วิริยะนิมิตร) 
อัตราจ-าง 

 
 

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


