
    
 

 
ส าเนารายงานการประชุม 

ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
ครั้งที่  4/2565 

วันพุธ ที่  18  พฤษภาคม  2565   
ณ  ห้องประชุมลานขรี  โรงเรียนตะโหมด  อ าเภอตะโหมด  จังหวัดพัทลุง 

****************************** 
ผู้มาประชุม 

 1.  นายสมชาย  รองเหลือ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 2.  นางอุไร  พรหมปาน  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

   3.  นางสุกัญญา  ศิริชุม   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
   4.  นายขรรค์ชัย  เหน็บบัว  ผู้อ านวยการโรงเรียนกงหราพิชากร 
   5.  นายเอนก  พรมชาติ  ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาชัยสน 
   6.  นางสาวเนติมา  สกุลวิโรจน์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนควนขนุน  (แทน) 
   7.  นายสมนึก  เวชสิทธิ ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนควนพระสาครินทร์ 
   8.  นายปิยพงศ์  หนูด า   ผู้อ านวยการโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ 
   9.  ว่าที่ร้อยโทจักรเพชร์  พรมยศ ผู้อ านวยการโรงเรียนดอนศาลาน าวิทยา 
 10.  นายสุรชน นิ่มดวง   ผู้อ านวยการโรงเรียนตะแพนพิทยา 
 11.  นางพรเพ็ญ  แปวประเสริฐ  ผู้อ านวยการโรงเรียนตะโหมด 
 12.  นางสาวกาญจนา  เดชสม  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  พัทลุง 
 13.  นางสาวกาญจุรี  หมื่นอักษร  ผู้อ านวยการโรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร 
 14.  นางสาววิไลวรรณ  ชูทอง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา  (แทน) 
 15.  นายโชต  รัตนประพันธ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 
 16.  นายสุภาพ  เรืองคล้าย ครู  โรงเรียนประชาบ ารุงอุทิตกิจจาทร  รักษาการในต าแหน่ง

ผู้อ านวยการโรงเรียนประชาบ ารุงอุทิตกิจจาทร   
 17.  นางกฤติกา  อินใหม่   ผู้อ านวยการโรงเรียนประภัสสรรังสิต 
 18.  นางรุ่งระวี  สาเหล็ม   ผู้อ านวยการโรงเรียนปัญญาวุธ 
 19.  นายอนุกูล  ชุมทอง   ผู้อ านวยการโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 
 20.  นางสาวรัศมิ์ศมน  ปาณจิรวาณิช ผู้อ านวยการโรงเรียนป่าบอนพิทยาคม 
 21.  นายโชติ  จิตขาว   ผู้อ านวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 
 22.  นายเปรียญ  ชูทอง   ผู้อ านวยการโรงเรียนพนางตุง 
 23.  นายภูวไนย  รักจ ารูญ  ผู้อ านวยการโรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี   
 24.  นายมณี  เรืองแก้ว   ผู้อ านวยการโรงเรียนพัทลุง 
 25.  นายจ าลอง  เพชรมณี  ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสถิต 
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 26.  นายจักรพงษ์  ทองประดับ  ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม 
 27.  นายตุลยวัต  เขียวจีน  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีพัทลุง  (แทน) 
 28.  นางสาวเนาวรัตน์  สังขโ์พธิ์  ครู  โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม  (แทน) 
 29.  นางสาวนันทรัตน์  ไพรัตน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 
 30.  นางละออ  วัชราคม   ครู  โรงเรียนอุดมวิทยายน  รักษาการในต าแหน่ง 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนอุดมวิทยายน 
 31.  นายชาญณรงค์  รัตนบุรี  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
 32.  นางณัฐติกา  หอมประกอบ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
 33.  นางปทิตตา  จันทร์สว่าง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
 34.  นางสาวปวีณ์นุช  จันทรน์วล  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
 35.  นางสาวนันทรัฐ  คงด า  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
 36.  นางชูจิต  ทับพรหม   นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ 
 37.  นางสาวอารีย์  เขียวชัย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 38.  นางสุธัญญา  เวชรังษ ี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 39.  นางสาวสุชาดา  สัจจากลุ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
 40.  นางสาวกตัญชลี  ทองเจือเพชร ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
 41.  นางสาวรัชฎา  สืบกระพันธ์ ศึกษานิเทศก์ 
 42.  นางสาวอนงค์นาฏ  หน่วยแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 43.  นางสมจิตต์  ใจจ้อง   เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
   - ไม่มี – 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
   1.  นายมูฮัมหมัด  คารี    คร ู โรงเรียนพัทลุง 
   2.  นางธิดารัตน์  หมีนปาน  คร ู โรงเรียนกงหราพิชชากร 
   3.  นางเกสร  มาละมัย   คร ู โรงเรียนควนขนุน 
   4.  นางวิภารัตน์  ลักษณ์โณสุรางค์ คร ู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  พัทลุง 
   5.  นางสาวยุพนาถ  สวนจันทร์  คร ู โรงเรียนดอนศาลาน าวิทยา 
   6.  นางพรศรี  ชูสังข์     ครู  โรงเรียนพัทลุง   
   7.  นางกุสุมา  ขาวรมย์   พนักงานราชการ  ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 
   8.  นายอิสมาแอล  บินโซ๊ะ  พนักงานราชการ  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 
   9.  นางสาวมนัญชยา  ดอกกฐิน  พนักงานราชการ  ต าแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน   

ประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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 10.  นางสาวธิดารัตน์  สุขมาก  พนักงานราชการ  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 
 11.  นางสาวทัศน์วรรณ  รัตนแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
 12.  นางสาววิภาว ี ศรีชูทอง  ลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 
 
ก่อนระเบียบวาระการประชุม 
  1.  มอบเกียรติบัตร  เข็มเชิดชูเกียรติครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต  ประจ าปี  2564 
     ตามที่  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ด าเนินการคัดเลือกครูต้นแบบ 
การจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต  ประจ าปี  2564  นั้น 
 บัดนี้  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ด าเนินการคัดเลือกครูต้นแบบ 
การจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต  ประจ าปี  2564  แล้ว  และผลการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลครูผู้สอน 
ที่ผ่านการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต  ประจ าปี  2564  ระดับมัธยมศึกษาปีที่  4 – 6  ได้แก่  
 นายมูฮัมหมัด  คารี  ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนพัทลุง 
ที่ประชุม รับทราบ  
 
 2.  มอบโล่รางวัล  “คุรุชน  คนคุณธรรม  และนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี”  (ด้านผู้บริหาร  
และด้านครูผู้สอน)  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ประจ าปี  2564   
 ตามที่  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ได้ประกาศผลการคัดเลือกยกย่อง
เชิดชูเกียรติเป็น  “คุรุชน  คนคุณธรรม  และนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี”  (ด้านผู้บริหารและด้านครูผู้สอน)  ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา  ประจ าปี  2564  และได้มอบโล่รางวัลให้กับข้าราชการ  จ านวน  9  ราย  ดังนี้ 
 2.1  โล่รางวัล  “คุรุชน  คนคุณธรรม  และนวัตกรรมสร้างสรรค์คนด”ี   
(ด้านผู้บริหาร  จ านวน  3  คน)  ได้แก่ 
  (1)  นายพชร  มั่นคง   ผู้อ านวยการโรงเรียนดอนศาลาน าวิทยา 
  (2)  นางกฤติกา  อินใหม่   ผู้อ านวยการโรงเรียนประภัสสรรังสิต 
  (3)  นางสาวนันทรัตน์  ไพรัตน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค ์
 2.2  โล่รางวัล  “คุรุชน  คนคุณธรรม  และนวัตกรรมสร้างสรรค์คนด”ี   
(ด้านครูผู้สอน  จ านวน  5  คน)  ได้แก่ 
  (1)  นางธิดารัตน์  หมีนปาน  ครูโรงเรียนกงหราพิชชากร 
  (2)  นางเกสร  มาละมัย   ครูโรงเรียนควนขนุน 
  (3)  นางวิภารัตน์  ลักษณ์โณสุรางค ์  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  พัทลุง 
  (4)  นางละออ  วัชราคม   ครูโรงเรียนอุดมวิทยายน 
  (5)  นางสาวยุพนาถ  สวนจันทร์  ครูโรงเรียนดอนศาลาน าวิทยา 
ที่ประชุม รับทราบ  
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 3.  มอบโล่รางวัล  “ครูดีในดวงใจ”  ครั้งที่  19  พ.ศ.  2565 
 ตามที่  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ด าเนินการโครงการ  “ครูดีในดวงใจ”  
ครั้งที่  19/2565  เพ่ือสรรหาและคัดเลือกครูสายงานสอนที่เป็นครูดี  มีความประพฤติดี  มีจิตวิญญาณของความเป็นครู  
มีผลงานเป็นประจักษ์  และเป็นที่รักของนักเรียน  เพ่ือนครู  และชุมชนให้ได้รับรางวัล  “ครูดีในดวงใจ”  นั้น 
 บัดนี้  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ด าเนินการสรรหาและคัดเลือกแล้ว   
และผลการคัดเลือกผู้ได้รับโล่รางวัล  “ครูดีในดวงใจ”  ครั้งที่  19/2565  ได้แก่ 
 นางพรศรี  ชูสังข์  ต าแหน่งครู  วิทยาานะครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนพัทลุง   
ที่ประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
 1.1  การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2565 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ก าหนดทิศทางในการจัดการศึกษา 
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2565  ดังนี้ 
 1.  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ก าหนดเปิดภาคเรียนพร้อมกันทั่วประเทศ 
ในวันที่  17  พฤษภาคม  2565   
 2.  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สถานศึกษาทุกแห่งประเมินตนเอง 
ตามแบบประเมินตนเองของสถานศึกษา (Thai Stop Covid)  ในการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนในรูปแบบ 
On – Site   
 3.  การเปิดภาคเรียนในรูปแบบ  On – Site  จะต้องให้นักเรียนและครูมีความปลอดภัย  
โดยการยึดหลักสาธารณสุขในการตรวจประเมินความพร้อมด้านอาคารสถานที่ของโรงเรียน การฉีดวัคซีนของครู
นักเรียน  และผู้ปกครอง  และการจัดหาเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนตามความจ าเป็น  เพ่ือลด
ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 
 4.  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ไม่มีนโยบายบังคับให้นักเรียนต้องตรวจ  
ATK  (Antigen Test Kit)  ทุกวัน  แต่ให้ตรวจเฉพาะในรายที่มีความเสี่ยงสูง  ส าหรับการฉีดวัคซีนของนักเรียน  
นักเรียนจะฉีดหรือไม่ฉีดก็สามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้ 
 5.  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ก าชับให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องปรับ
ความเป็นอยู่ระหว่างครูกับนักเรียน  ให้มีความคุ้นเคยกัน  เนื่องจากในระยะเวลา  2  ปีที่ผ่านมา  นักเรียนบางส่วน
ยังไม่เคยมาเรียนที่โรงเรียน  คุณครูจะต้องช่วยกันดูแลในด้านสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  และพ้ืนฐานการเรียนรู้  
ของนักเรียนแต่ละคน  ซึ่งจะต้องร่วมมือกันระหว่างคุณครู  ผู้ปกครอง  หน่วยงานอ่ืนในชุมชน  และกระทรวง
สาธารณสุข  โดยในปีการศึกษา  2565  จะเป็นปีแห่งการ  ซ่อม  เสริม  เติม  สร้าง  โดยใช้นักเรียนเป็นฐาน   
ซ่อม  ส าหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  จะเน้นให้นักเรียนอ่านออก  เขียนได้  คิดเลขเป็น  
เสริม  ทักษะการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของนักเรียนให้มีความสุข  เพ่ือให้นักเรียนมาโรงเรียนอย่างมีความสุข  
เติม  ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  จะเน้นในเรื่องหลักสาระวิชาที่มีความจ าเป็นที่นักเรียนจะเอาไปใช้ต่อยอด
สู่อาชีพและการมีงานท า  ควบคู่กับการสร้างค่านิยมเรื่องคุณธรรมที่พึงประสงค์ให้กับนักเรียน     

/6.  ส านักงาน... 
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 6.  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ให้สถานศึกษาสามารถปรับเนื้อหาการเรียน  
เวลาเรียน  รูปแบบการเรียน  มาตรฐานตัวชี้วัด  และวิธีการวัดและประเมินผล  ให้เหมาะสมและสอดคล้อง  
กับบริบทแต่ให้มีเป้าหมายพ้ืนฐานที่ตรงกันโดยเฉพาะในรายวิชาเพ่ิมเติมสถานศึกษาสามารถปรับลดเพ่ือให้เกิด
ความเหมาะสม  เพราะนักเรียนแต่ละคนมีต้นทุนท่ีไม่เท่ากัน 
 7.  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มอบหมายให้สถานศึกษาทุกแห่ง  มีแผน
เผชิญเหตุ  และให้สถานศึกษาทุกแห่งสื่อสารให้คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง  ได้รับทราบตรงกัน
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2565  ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)   
 การด าเนินการจัดการเรียนรู้  ในปี  2565  จะเป็นปีแห่งการจัดการเรียนรู้ที่ต่อยอดให้นักเรียน  
ให้นักเรียนและคุณครูมาเรียนร่วมกันอย่างมีความสุขและมีความปลอดภัย ค านึงถึงเศรษฐกิจ  ความเป็นอยู่ของ
ผู้ปกครอง  ประกอบการด าเนินงาน  เพ่ือมุ่งสู่การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพในพ้ืนฐานและบริบทที่แตกต่าง 
ในแต่ละพ้ืนที่  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม  ร่วมคิด  ร่วมเห็นปัญหา  ร่วมพัฒนา  ร่วมแก้ไข  สื่อสารท าความเข้าใจ
ให้ตรงกันและลงมือปฏิบัติร่วมกัน   
ที่ประชุม รับทราบ  
 
 1.2  แนะน าบุคลากร  :  นายสมชาย  รองเหลือ 
 ตามท่ี  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มีค าสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2)  ปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  ตามการก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาใหม่  จ านวน  2  คน  ดังนี้ 
 1.  นางชูจิต  ทับพรหม  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ  ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3  มาปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
 2.  นางสาวสุชาดา  สัจจากุล  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  มาปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 3.  นางสุธัญญา  เวชรังษี  นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาตรัง  กระบี่  มาปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ที่ประชุม รับทราบ  
 
 1.3  การรับ-ส่งเสด็จ  สมเด็จพระกนิษาาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   
สยามบรมราชกุมารี  :  นายสมชาย  รองเหลือ 
 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  12  พฤษภาคม  2565  นายสมชาย  รองเหลือ  ผู้อ านวยการส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  นางอุไร  พรหมปาน  และนางสุกัญญา  ศิริชุม  รองผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกสังกัด  นักเรียนและประชาชน  เฝ้ารับ – ส่งเสด็จ  
 

/สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า... 
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชด าเนินมาทรง
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ  ในพ้ืนที่ศูนย์การเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านหลังฮ้ายหมี  อ าเภอชะอวด   
จังหวัดนครศรีธรรมราช   
 ในการนี้   ได้ก าหนดพ้ืนที่โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา  ต าบลลานข่อย  อ าเภอป่าพะยอม  
จังหวัดพัทลุง  เป็นสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว  ในการเสด็จพระราชด าเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนที่
ศูนย์การเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านหลังฮ้ายหมี  อ าเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งเป็นพ้ืนที่เขต
รอยต่อระหว่างจังหวัดพัทลุง  กับ  จังหวัดนครศรีธรรมราช   
ที่ประชุม รับทราบ  
 
 1.4  นโยบายเร่งด่วนของรัามนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 1.  โครงการพาน้องกลับมาเรียน  :  นางสาวมนัญชยา  ดอกกฐิน 
 ตามหนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04321/430  
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565  เรื่อง  แนวทางการด าเนินงานติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับ
เข้าสู่ระบบการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ขอให้โรงเรี ยนทุกโรงในสังกัด ถือปฏิบัติ
ตามแนวทางการด าเนินงานติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา รวมทั้ง
ขั้นตอนการใช้  Application  “พาน้องกลับมาเรียน”  และเว็บไซต์https://dropout.edudev.in.th  เพ่ือให้
โรงเรียนสามารถขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  และประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  โดยให้
โรงเรียนด าเนินการในระยะเร่งด่วน  ซึ่งจากการด าเนินการค้นหาและติดตามนักเรียนเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน  
พบว่า  มีจ านวนนักเรียนที่ต้องติดตามทั้งหมด  55  คน  ติดตามแล้วพบตัว  55  คน  และจ าเป็นต้องลงพ้ืนที่ติดตาม
ค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา  รอบ  2  ระหว่างวันที่  19 – 27  พฤษภาคม  2565 
จ านวน  9  คน  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1  หน้า  18 
ที่ประชุม รับทราบ  
 

2.  โครงการความปลอดภัยในสถานศึกษา  MOE  Safety  Center  :  นายสมชาย  รองเหลอื 
ตามหนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04321/1375  

ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2565  เรื่อง  ประชาสัมพันธ์ระบบมาตรฐานความปลอดภัย MOE Safety Center รายละเอียด ดังนี้ 
1.  ประชาสัมพันธ์  Application  MOE  Safety  Center  ให้นักเรียน  ครู  บุคลากร 

ทางการศึกษา  และผู้ปกครองทราบโดยทั่วกัน  โดยการติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์บริเวณโรงเรียน  
2.  แจ้งนักเรียน  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และผู้ปกครอง ดาวน์โหลด  Application 

MOE  Safety  Center เพ่ือให้สามารถแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษา และเหตุความไม่ปลอดภัยนั้น 
ได้รับการแก้ปัญหาไดท้ันท่วงที  

3.  Admin  ผู้ดูแลระบบ  MOE Safety Center  ในสถานศึกษาด าเนินการเชิญผู้ที่ได้รับการ 
แต่งตั้ง ให้เป็นเจ้าหน้าที่  SC-Operator  และเจ้าหน้าที่  SC-Action  ตามค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ  
MOE Safety Center  ระดับสถานศึกษา  เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ sc.moesafetycenter.com  

/ส านักงานเขตพ้ืนที่... 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ขอให้โรงเรียนรายงานผลการ
ด าเนินการข้างต้น ผ่านลิงก์  https://forms.gle/K2sffeVwKDUbmR5k6  ภายในวันพฤหัสบดีที่  2 มิถุนายน  2565   
ซึ่งในขณะนี้มีโรงเรียนด าเนินการและรายงานมาแล้วจ านวน  4  โรงเรียน  ได้แก่  โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม  
โรงเรียนปัญญาวุธ  โรงเรียนตะโหมด  และโรงเรียนประภัสสรรังสิต  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลุงที่ยังไม่มีคู่มือความปลอดภัยในสถานศึกษา  ให้ด าเนินการจัดท าคู่มือความปลอดภัยในสถานศึกษา  
พร้อมแผนเผชิญเหตุ  และจัดส่งมายังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ภายในวันที่  30  มิถุนายน  2565 
ทั้งนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุงจะท าหนังสือแจ้งให้โรงเรียนทราบอีกครั้ง 
ที่ประชุม รับทราบ  
 
 3.  โครงการโรงเรียนคุณภาพ  :  นางสาวกตัญชลี  ทองเจือเพชร 
     ล าดับการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลุง  จ านวน  9  โรงเรียน  แบ่งออกเป็น 
 1.  โรงเรียนตะโหมด  (โรงเรียนคุณภาพ) 
 2.  โรงเรียนควนขนุน 
 3.  โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 
 4.  โรงเรียนเขาชัยสน 
 5.  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  พัทลุง 
 6.  โรงเรียนประภัสสรรังสิต 
 7.  โรงเรียนกงหราพิชากร 
 8.  โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 
 9.  โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 
 3.1  ที่มาของโครงการโรงเรียนคุณภาพ   
        โรงเรียนคุณภาพได้พัฒนามาจากโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  โดยแบ่ง
ออกเป็นระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามีโรงเรียนคุณภาพระดับ
มัธยมศึกษา  จ านวน  1  โรงเรียน  คือ  โรงเรียนตะโหมด  มีโรงเรียนเครือข่ายซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา
จ านวน  14  โรงเรียน 
 เหตุผลความจ าเป็นที่ก าหนดให้เป็นโรงเรียนคุณภาพ 
 1.  สกัดนักเรียนไม่ให้ไปเรียนที่โรงเรียนในอ าเภอ  โรงเรียนในจังหวัด  หรือโรงเรียน 
ที่มีการแข่งขันสูง  มากเกินไป  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนโรงเรียนคุณภาพท่ีอยู่ใกล้บ้าน 
 2.  รองรับนักเรียนจากโรงเรียนขยายโอกาสที่มีนักเรียนตั้งแต่  0 – 20  คน 
 3.  แบ่งเบาภาระจากโรงเรียนประจ าจังหวัด  ไม่ให้มีนักเรียนเกิน  3,000  คน   
โดยไม่ให้มีนักเรียนในโรงเรียนประจ าจังหวัดมากเกินไป  
 
 

/3.2  กิจกรรมที่  สพฐ.... 

https://forms.gle/K2sffeVwKDUbmR5k6
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 3.2  กิจกรรมที่  สพา.  ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาด าเนินการ 
 1.  ทบทวนค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ 
 2.  ทบทวนแผนที่โรงเรียนคุณภาพ  ภาพรวมจังหวัด 
 3.  จัดท าร่างโครงการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรงเรียนคุณภาพให้กับผู้บริหาร
โรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนเครือข่าย 
 4.  จัดท าร่างโครงการพัฒนาตาม  8  จุดเน้น  ให้กับโรงเรียนคุณภาพ 
 3.3  Timeline  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ในการขับเคลื่อน 
โครงการโรงเรียนคุณภาพ 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2  หน้า  20 
ที่ประชุม รับทราบ 

 
 4.  โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา  :  นางสุกัญญา  ศิริชุม 
 ตามท่ีรัฐบาลได้มีมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  28  ธันวาคม  2565 
ให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ กรมส่งเสริมสหกรณ์  กระทรวงการคลัง  ธนาคารแห่งประเทศไทยและ  SFLS  
ด าเนินการก ากับดูแล  โดยหน่วยงานต้นสังกัดที่ท าหน้าที่ตัดเงินเดือนให้เจ้าหนี้  เพ่ือให้อัตราดอกเบี้ยมีความเป็น
ธรรมมากขึ้น  การปรับปรุงและยกระดับระบบการตัดเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้  ก าหนดยอดเงินที่ข้าราชการสามารถ
กู้ได้โดยไม่เกินศักยภาพในการช าระคืนจากเงินเดือน  การก าหนดกติกาที่สหกรณ์ออมทรัพย์หรือสถาบันการเงินที่
จะมาใช้สิทธิพิเศษตัดเงินเดือนข้าราชการต้องปฏิบัติตาม  การสร้างการแข่งขันในระบบสหกรณ์และสถาบัน
การเงินที่จะมาเป็นช่องทางตัดเงินเดือนข้าราชการ  นั้น 
 เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา  เกิดการบูรณาการแก้ไข
ปัญหาร่วมกันทั้งหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน  และสถาบันการเงิน  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการหักเงินเดือน  เงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการเพ่ือช าระหนี้เงินกู้ให้แก่
สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์  พ.ศ.  2551  และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  28  ธันวาคม  2564   
 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงด าเนินการ  ดังนี้ 
 1.  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด
พัทลุง  โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา  และศึกษาธิการจังหวัดเป็นรองประธาน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
พัทลุง  สหกรณ์จังหวัดพัทลุง  ผู้อ านวยการส านักงาน  กศน.จังหวัดพัทลุง  ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด
พัทลุง  ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดพัทลุง   
ประธานกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดพัทลุง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พัทลุง  จ ากัด  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในจังหวัดพัทลุง  ผู้แทนธนาคารออมสิน  ผู้แทน
ธนาคารกรุงไทย  ผู้แทนธนาคารอาคารสงเคราะห์  เป็นกรรมการ  และรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาพัทลุง  เขต  1  ที่ได้รับมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ 
 

/2.  ให้ส านักงาน... 
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 2.  ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  (สถานีแก้หนี้ครู)  ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  โดยมีผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  เป็นประธาน  ผู้อ านวยการกลุ่ม
อ านวยการ  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  ผู้อ านวยการ 
กลุ่มกฎหมายและคดี  ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ก.ต.ป.น.  เป็นกรรมการ  และรองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ที่ได้รับมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ได้ด าเนินการเชิญคณะกรรมการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาระดบัส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  (สถานีแก้หนี้ครู)  ร่วมประชุมและ 
ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากร
ทางการศึกษาซึ่งมีผูเ้ข้าร่วมโครงการลงทะเบียน  จ านวน  27  ราย  ส าหรับการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากร
ทางการศึกษาระดับจังหวัดทราบข้อมูลจากการรายงานของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พัทลุง  เขต  1  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง  ยังไม่เข้าร่วมโครงการปรับลดอัตราดอกเบี้ย  เนื่องจากสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูต้องรับภาระดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายให้กับสถาบันการเงินที่สหกรณ์ไปกู้ยืมมา  ส าหรับรายละเอียดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  จะรายงานข้อมูลให้ผู้ตรวจราชการที่มาติดตามความก้าวหน้าทราบต่อไป 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
 1.5  วิทยาานะ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยาานะ
และเลื่อนวิทยาานะ  ว. 17  ว. 21  ว.  PA  :  นายสมชาย  รองเหลือ 
       ว. 17  ยังคงมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตกค้างประปราย   ในส่วนของ
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียน  เมื่อมีคุณสมบัติครบสามารถยื่นได้ภายใน  30  วัน  นับจากวันครบก าหนด  
โดยยื่นที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ว. 21  ก าหนดส่งก่อนวันที่  30  กันยายน  2565   
  ว.  PA   เป็นการประเมินในรอบ  1  ปีงบประมาณ  (1  ตุลาคม  2564  -  30  กันยายน  2565)  
เริ่มประเมิน  ว.  PA  หลังจากวันที่  30  กันยายน  2565  การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน  ว.  PA  ในระดับ
สถานศึกษา  ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน  โดยจัดท าเป็นประกาศของโรงเรียน 
ที่ประชุม รับทราบ  
 
 1.6  การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์”  :  นายสมชาย  รองเหลือ 
       ตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทย  ได้มอบหมายให้จังหวัดพัทลุงเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่  37  พ.ศ.  2565  "พัทลุงเกมส์"  ระหว่างวันที่  29  กรกฎาคม  -  10  สิงหาคม  2565 นั้น
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ได้รับมอบหมายภารกิจจากจังหวัดพัทลุงให้ด าเนินการในส่วน  
ของการขอใช้สถานที่ของโรงเรียนเป็นสนามกีฬาและที่พักนักกีฬา  และการจัดขบวนพาเหรด  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุงได้ด าเนินการเสนอรายชื่อคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว  และจะด าเนินการจัดประชุมต่อไป 
ที่ประชุม รับทราบ  

/ระเบียบวาระท่ี  2 
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ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  3/2565   
ที่ประชุม  :  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  3/2565  เมื่อวันพุธ  ที่  20  เมษายน  2565       
    ณ  ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  อ าเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 
    และผ่านระบบ  Google  Meet   
 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
กลุ่มอ านวยการ 
 ปฏิทินการรายงานข้อมูลของสถานศึกษา  ประจ าปี  2565  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  :  นายสมชาย  รองเหลือ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  ได้รวบรวมข้อมูลและจัดท ารูปแบบปฏิทินการรายงาน
ข้อมูลของสถานศึกษา  ประจ าปี  2565  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  เพ่ืออ านวยความสะดวก
ในการด าเนินงานของสถานศึกษา  และจัดส่งรายงานข้อมูลต่าง ๆ  และหน่วยงานต่าง ๆ  ทราบ     
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  3  หน้า  24 
ที่ประชุม รับทราบ  
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 1.  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างช่ัวคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ 
ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  :  นางสาวธิดารัตน์  สุขมาก 
 ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งว่ากระทรวงการคลังได้ก าหนด
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ ายจากเงินนอกงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ข้อ  ๘  
ก าหนดว่า  “ส่วนราชการหรือมหาวิทยาลัยใดต้องการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณให้ยื่นค าขอ  
ไปที่กรมบัญชีกลางตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางก าหนด” และกรมบัญชีกลางได้ก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ  ไว้เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ 
 การด าเนินการขออนุมัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้เงินนอกงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะมีหนังสือแจ้งมายังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ปีงบประมาณ 
ละ  1  ครั้ง  (ก่อนสิ้นปีงบประมาณ  ประมาณ  2  เดือน)  ด าเนินการรวบรวมและจัดท าข้อมูลการขออนุมัติจ้าง
ลูกจ้างโดยใช้เงินนอกงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัดที่ประสงค์จะจ้างลูกจ้างดังกล่าว  ส่งให้ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานตามปฏิทินที่ก าหนด  เพ่ือด าเนินการขออนุมัติกรมบัญชีกลาง  ซึ่งการขออนุมัติ
จ้างลูกจ้างชั่วคราวดังกล่าว  ไม่นับรวมการจ้างเหมาบริการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  การจ้างจากเงินอุดหนุนรายหัว  และการจ้างครูชาวต่างชาติ  รายละเอียดตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง  ด่วนที่สุด  ที่  กค  0402.3/ว13  ลงวันที่  27  กุมภาพันธ์  2565  และหนังสือกรมบัญชีกลาง 
ที่  กค  0420/ว106  ลงวันที่  5  มีนาคม  2562    รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  4  หน้า  25 
ที่ประชุม รับทราบ 

/การสอบกรณีพิเศษ... 
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 2.  การสอบกรณีพิเศษของลูกจ้างช่ัวคราวแบบจ้างเหมาบริการ  :  นางอุไร  พรหมปาน 
      กรณีการจ้างลูกจ้างชั่วคราวแบบจ้างเหมาบริการ  สถานศึกษาจะต้องด าเนินการขออนุญาต
ไปที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  พร้อมเอกสารหลักฐาน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  จะด าเนินการอนุญาตบนฐานข้อมูลอัตราก าลังของสถานศึกษา  เมื่อสถานศึกษา
ได้รับการอนุญาตแล้ว  ผู้อ านวยการสถานศึกษาจะต้องด าเนินการจ้าง  โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพัทลุงจะด าเนินการควบคุมการจ้าง  เพ่ือเป็นฐานข้อมูลและควบคุมสัญญาจ้ างตามที่สถานศึกษา 
ในสังกัด  ส่งมายังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  เมื่อสัญญาจ้างของลูกจ้างครบ  3  ปี  หากลูกจ้าง
มีความประสงค์จะสอบกรณีพิเศษ  ส านักงานเขตพ้ืนการศึกษามัธยมศึกษาพัทลุงจะรับรองข้อมูลการจ้างให้   
ส าหรับสถานศึกษาที่ยังไม่เคยส่งสัญญาจ้างให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  สามารถส่งสัญญาจ้าง
ย้อนหลังได้  โดยให้ส่งหนังสือที่ได้รับการอนุญาตให้จ้างลูกจ้างชั่วคราวพร้อมสัญญาจ้างมายัง  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  
ที่ประชุม รับทราบ 
 
 3.  การจัดท าทะเบียนประวัติ  ก.พ.7  หรือ  ก.ค.ศ.16  :  นางอุไร  พรหมปาน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ได้ด าเนินการบันทึกข้อมูลการจัดท า
ทะเบียนประวัติ  ก.พ.7  หรือ  ก.ค.ศ.16  เกือบแล้วเสร็จ  โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้บริหารโรงเรียนในการ
จัดส่งครูมาช่วยบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุงได้มีหนังสือ 
สั่งการไปยังโรงเรียนให้โรงเรียนส ารวจปัญหาเกี่ยวกับทะเบียนประวัติ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  
ได้รับการตอบกลับเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวจากโรงเรียนเขาชัยสน  โรงเรียนสตรีพัทลุง  และโรงเรียนตะโหมด  ซึ่งขณะนี้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุงได้แก้ไขปัญหาเบื้องต้นแล้ว  หลังจากบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ
เสร็จสิ้นแล้ว  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  จะแจ้งให้โรงเรียนส่งตัวแทนมาคัดส าเนาทะเบียน
ประวัติเพ่ือน าไปตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต่อไป 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย  :  นางสาวสุชาดา  สัจจากุล 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ขอให้โรงเรียนด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข  5  หน้า  62 
ที่ประชุม รับทราบ  
 
 
 

 
 

/กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล... 
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กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

 1.  การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้น ปีการศึกษา 2564   :  นางสาวอนงค์นาฎ หน่วยแก้ว 
      ตามที่  สพฐ.  ได้จัดท าแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาปีการศึกษา  2564   
ซึ่งได้แก่ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน ข้อมูล โรงเรียนข้อมูลอาคาร ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้าง  
โดยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ได้แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทราบ เพ่ือด าเนินการจัดท าข้อมูลดังกล่าว 
รายละเอียดที่ทราบแล้ว นั้น  
  บัดนี้  ระบบ DMC ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา ปีการศึกษา 2564  ผ่านทางเว็บไซต์ 
https://portal.bopp-obec.info/obec64/  ปิดระบบเพ่ือประมวลผลข้อมูลรอบสิ้นปีการศึกษาเรียบร้อยแล้ว   
โดยสถานศึกษาในสังกัดได้ด าเนินการบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและก่อนเวลา 
ที่  สพฐ.  ก าหนด  ร้อยละ  100  รายละเอียด  ดังนี้  
  1. จ านวนนักเรียน    รวมทั้งสิ้น  17,047  คน 
  2. จ านวนนักเรียนออกกลางคัน  รวมทั้งสิ้น        7  คน 
                           3. จ านวนนักเรียนจบ ม.3   รวมทั้งสิ้น  3,131  คน 
                           4. จ านวนนักเรียนจบ ม.6   รวมทั้งสิ้น  2,298  คน 
                           5. จ านวนนักเรียนด้อยโอกาส   รวมทั้งสิ้น  7,575  คน 
                           6. จ านวนนักเรียนพิการ   รวมทั้งสิ้น    270  คน 
 2.  การจัดเก็บข้อมูลนักเรียน รอบที่ 1 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2565) ปีการศึกษา 2565 
 แนวทางการจัดท าข้อมูล 
 1.  เข้าเมนู  2.2  ข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรียน เพ่ือแก้ไขจ านวนห้องเรียนและชั้นเรียนที่เปิดสอน 
ในรอบภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2565  รวมถึงตรวจสอบข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรียนในหัวข้ออ่ืนและแก้ไขให้ถูกต้อง 
 2. เข้าเมนู  2.8  จ านวนนักเรียนแยกชั้น  เพศ  เพ่ือตรวจสอบจ านวนนักเรียน  และข้อมูลตั้งต้น        
ในรอบภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2565 
 ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนคงค้างปีการศึกษาเดิม ดังนี้ 
 1.  เข้าเมนู  2.4  รายชื่อนักเรียนที่ท ารอด าเนินการในปีการศึกษาที่แล้ว  เพ่ือตรวจสอบว่า 
มีนักเรียนคนไหนที่มาเรียนในปี  2565  ให้ด าเนินการดังนี้ 
       1.1  นักเรียนที่มาขอลาออกไปแล้วแต่ยังค้างอยู่ปีเก่า  ให้ท าข้อมูลในเมนู  2.6.1  
เพ่ือน านักเรียนออกจากรายชื่อ 
 1.2  หากนักเรียนคนไหนเลื่อนชั้นและเรียนต่อที่เดิม ให้ท าข้อมูลในเมนู  2.6.2 
 1.3  หากนักเรียนคนไหนซ้ าชั้น ให้ท าข้อมูลในเมนู  2.6.3 
 1.4  หากนักเรียนคนไหนจบชั้น ม.3/ม.6 ออกไปจากโรงเรียนแล้ว ให้ท าข้อมูลในเมนู  2.6.4 
 1.5  นักเรียนคนไหนที่ยังไม่มาเรียน  ให้ติดตามและพิจารณาจ าหน่ายในภายหลัง  (รอบ 10 พ.ย.) 
 
 

/การย้ายเข้า... 
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 การย้ายเข้า/ย้ายออก ข้อมูลรายคนในขณะนี้ต้องเป็นนักเรียนที่มีตัวตนศึกษาอยู่ในโรงเรียน  
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เท่านั้น 
 1.  เมนู  2.7.1  เพ่ือน าเข้าข้อมูลนักเรียนที่อยู่ในระบบ DMC อยู่แล้วเข้ามาในโรงเรียน  
 2.  เมนู  2.7.3  เพ่ือกรอกข้อมูลใหม่ทั้งหมด (สาเหตุเพราะไม่เคยมีข้อมูลใน DMC, มาจากสังกัดอ่ืน) 
 3. เมนู 2.7.4 เพ่ือน าเข้าเด็ก G ที่พ่ึงขอใหม่จากระบบ G Code (เป็นเด็กที่ไม่มีบัตรหลักฐานทาง
ทะเบียนราษฎร และไม่เคยมีข้อมูลอยู่ในระบบ DMC) 
 4.  เมนู  2.7.5  นักเรียนที่มาขอท าย้ายออกในช่วงก่อนวันที่ 10 มิถุนายน 2565 
 5.  เมนู  2.7.6  ออกกลางคัน/จ าหน่าย ให้ปรึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)  
ก่อนด าเนินการ 
 6.  เมนู  2.7.7  สามารถใช้จัดห้องเรียนนักเรียนได้ หรือสามารถท ารายคนในเมนู  2.3 
 7.  เปลี่ยนชื่อนักเรียน โรงเรียนไม่สามารถแก้ไขชื่อนามสกุลในเมนู 2.3 ได้ ต้องแก้ไขในเมนูนี้เท่านั้น 
ไม่รับเรื่องแก้ไขชื่อ นามสกุลทาง Email และห้ามอัพโหลดไฟล์แก้ไขชื่อเข้ามาในระบบ 
 8.  ส่งแก้ไขเลขบัตรประชาชนทางอีเมล์เท่านั้น (ดูรายละเอียดในเมนู 2.7.9) หยุดรับเรื่องแก้ไข       
ในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น. 
ที่ประชุม รับทราบ   
 
กลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษบนาานพหุปัญญา 
:  นางณัฐติกา  หอมประกอบ 
  เป้าหมาย  เพ่ือใช้ในการคัดกรอง  วิเคราะห์และวินิจฉัยผู้เรียนรายบุคคล  ท าให้นักเรียน  
ครู ผู้ปกครอง  และผู้รับผิดชอบในการจัดการศึกษาได้ทราบถึงแวดความสามารถพิเศษของนักเรียนในแต่ละด้าน  
ซึ่งเป็นประโยชน์ในการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับนักเรียนรายบุคคลต่อไป 
  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นพหุปัญญาที่เป็นระบบ 
      1.  วิเคราะห์พหุปัญญานักเรียนรายบุคคลเชื่อมโยงกับการวิเคราะห์ความคิดรวบยอด 
หลักหรือ MAIN CONCEPT 
      2.  ก าหนดวิธีการจัดการเรียนรู้ 
      3.  ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
    4.  จัดการเรียนรู้ 
      5.  ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
  บทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของสถานศึกษา 

1.  ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

1.1  ออกแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมต่อบริบทของสถานศึกษา 

1.2  น าผลการส ารวจแววความสามารถพิเศษมาใช้เป็นสารสนเทศหนึ่งในการ 

ตัดสินใจเชิงบริหาร 

/2.  ครู... 
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2.  ครู  

2.1  ส ารวจแววความสามารถพิเศษของผู้เรียนหรือติดตามการส ารวจความพิเศษ 

ของผู้เรียน 

การน าผล (สารสนเทศ) จากการส ารวจแววความสามารถพิเศษไปใช้ 

ผู้ใช้ประโยชน์ รายการ 
คร ู ใช้วางแผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคลและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
โรงเรียน ใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สพท. ใช้ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาระดับเขต 
สพฐ. ใช้ข้อมูลภาพรวมของประเทศในการก าหนดนโยบายทางการศึกษา 

แนวทางการด าเนินงานระบบส ารวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(ระบบโรงเรียน Mi-Test School) 

1.  โรงเรียน 
1.1  ผู้ดูแลระบบของโรงเรียน 
       1.1.1  ตั้งค่าระบบ/น าเข้าข้อมูลนักเรียนจาก DMC (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 65) 

  1.1.2  เพ่ิม/ลบ/แก้ไข ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
  1.1.3  ตรวจสอบ/จัดการข้อมูลการท าแบบส ารวจ 
  1.1.4  เพ่ิม/ลบ/แก้ไข ข้อมูลครู 
  1.1.5  ก าหนดสิทธิ์ครูประจ าชั้นส าหรับเข้าระบบ 

2.  ผู้บริหารสถานศึกษา 
2.1  ดูรายงานผลการท าแบบส ารวจ โดยชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) 

Admin ระดับโรงเรียนเป็นผู้ก าหนด 
3.  นักเรียน 

3.1  ท าแบบส ารวจ/ดูรายงานผลการส ารวจแววความสามารถพิเศษ/พิมพ์รายงาน 
4.  ครู/ครูประจ าชั้น/ครูประจ าวิชา 

4.1  ดูผลการท าแบบส ารวจ 
4.2  รีเซ็ตผลการท าแบบส ารวจรายบุคคล 
4.3  ดูข้อมูลเพ่ือการแนะแนวนักเรียน 
4.4  พิมพ์รายงานเป็นรูปเล่ม 

 
 
 
 
 

/ตัวอย่างระบบ... 
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ตัวอย่างระบบ Mi-Test School 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  เขตพ้ืนที่การศึกษา 
     5.1  ดูผลการท าแบบส ารวจ ภาพรวม  

5.2  ดูผลการท าแบบส ารวจรายโรงเรียน 
     5.3  ส่งออกข้อมูลเพื่อรายงานตัวชี้วัดตามแบบติดตาม ประเมินผลการบริหารและ 

การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส่วนที่  1  การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นาานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นาาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กลยุทธ์ที่  3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

   ตัวชี้วัดที่  16  ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญา 
     ตัวชี้วัดที่  17  ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 

 
 

/ส่วนที่  2… 



16 
 

ส่วนที่  2  การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขัน้พื้นาานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ตามมาตราานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 

มาตรฐานที่  3  สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที่  4  ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่าเทียม

กันศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ ประเด็นย่อยที่ 4 ผู้เรียนระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทีม่ีความต้องการพิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 
ทีป่ระชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 - ไม่มี – 

 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน  (ถ้ามี)     
  1.  การประชุมชี้แจงเพื่อรับทราบนโยบายการรับนักศึกษาวิชาทหาร  :  นายมณี  เรืองแก้ว 

วันพฤหัสบดีที่  19  พฤษภาคม  2565  ขอเชิญผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  เข้าร่วมการประชุมชี้แจงเพ่ือรับทราบนโยบายการรับนักศึกษาวิชาทหารและ
กระบวนการฝึกนักศึกษาวิชาทหารจนจบหลักสูตรการศึกษาในชั้นปีที่  3  โดยศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  มณฑล
ทหารบกที่  42  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนพัทลุง 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
 2.  ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน  :  นายโชติ  จิตขาว 
       ผู้บริหารและครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ได้รับการอบรม
ลูกเสือจิตอาสาไปแล้วจ านวน  7  โรงเรียน  โดยผู้บริหารและครูที่ผ่านการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานแล้ว
จะต้องด าเนินการอบรมเพ่ือขยายผลให้กับนักเรียน  ซึ่งโรงเรียนที่ด าเนินการอบรมนักเรียนแล้วมีจ านวน  2  โรงเรียน  
คือ  โรงเรียนเขาชัยสน  และโรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี  ส าหรับโรงเรียนพัทลุง  โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม  และ
โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา  จะด าเนินการอบรมนักเรียนในระหว่างวันที่  25 – 28  พฤษภาคม  2565  ในส่วนของ
โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม  และโรงเรียนตะโหมด  จะก าหนดจัดการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานแก่นักเรียนต่อไป  
ทั้งนี้เมื่อโรงเรียนด าเนินการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานเสร็จสิ้นแล้ว  จะต้องด าเนินการรายงานผลการ
อบรมไปยังส านักงานลูกเสือจังหวัดภายในเดือนกรกฎาคม  2565   
ทีป่ระชุม รับทราบ  
 
 
 
 
 

/3.  กิจกรรมคล้ายวันก าเนิดโรงเรียน... 
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 3.  กิจกรรมคล้ายวันก าเนิดโรงเรียน  ครบรอบ  47  ปี  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  พัทลุง 
:  นางสาวกาญจนา  เดชสม 
 ด้วย  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  พัทลุง  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
มูลนิธิพัทลุงพิทยาคม  ร่วมกับชมรมครูเก่าพัทลุงพิทยาคม  ชมรมศิษย์เก่าพัทลุงพิทยาคม  ก าหนดจัดพิธีท าบุญ
ทอดผ้าป่าเพ่ือการศึกษา  เนื่องในโอกาสครบรอบ  47  ปี  โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม  ในวันศุกร์ที่  20  พฤษภาคม  2565  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสมทบทุนสร้างทางเดินหลังคาคลุม  (Cover  way)   
 ขอเชิญผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  ร่วมระดมทุนเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  พัทลุง  ในวันศุกร์ที่  20  พฤษภาคม  2565  เวลา  09.00  น. 
ทีป่ระชุม รับทราบ  
 
 4.  กิจกรรมครบรอบ  43  ป ี โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม  :  นายจักรพงษ์  ทองประดับ  
 ด้วย  โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม  พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผู้ปกครอง  
ศิษย์เก่า  คณะครู  และนักเรียน  ก าหนดจัดกิจกรรมครบรอบ  43  ปี  โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม  โดยมีพิธีฉลอง
ศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปประจ าโรงเรียน  และกิจกรรม  “จิบกาแฟ  แลน้อง  พบผองเพ่ือน  เยือนสถาบัน”   
 ขอเชิญชวนผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  ร่วมกิจกรรมดังกล่าว  ในวันเสาร์ที่   
21  พฤษภาคม  2565  เวลา  09.00  น. 
ทีป่ระชุม รับทราบ  
 

********************** 
เลิกประชุมเวลา  14.00  น. 
 
          กุสุมา  ขาวรมย์                       นันทรัฐ  คงด า                           
      (นางกุสุมา  ขาวรมย์)                                 (นางสาวนนัทรัฐ  คงด า)                     
       นักจัดการงานทั่วไป                                   นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
     ผู้จดรายงานการประชุม                                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม                

********************** 



ทัง้หมด 55 คน

จ านวนนกัเรยีนท่ีเด็กตกหลน่และเด็กออกกลางคนั

10 คน

2

คน5 คน

6 คน

32 คน

เขา้ส ูร่ะบบการศึกษาแลว้

ไมป่ระสงคศึ์กษาต่อ 

(มีครอบครวัและตอ้งการประกอบอาชพี)

กล ุม่เสี่ยง 

(ติดยาเสพติด,ติดเพ่ือน, ติดเกม, ,ครอบครวัมีปัญหา)

อย ูร่ะหว่างด าเนินการสมคัรเขา้เรยีนต่อ

เด็กพิเศษ
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ข้อมูลนักเรียนเด็กตกหล่นและออกกลางคันที่ต้องลงพ้ืนที่เยี่ยมบ้านนักเรียนรอบ 2  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

ระหว่างวันที่ 19 – 27 พฤษภาคม 2565 
 

 

 

 

ที ่ โรงเรียน ชื่อ - สกุล สาเหตุ ที่อยู่ วันที่ลงพื้นที่ 
1 หารเทารังสีประชาสรรค์ นายสมชาย  คงศิริ กลุ่มเสี่ยง (ติดยาเสพติด) 68/1 หมู่ 6 ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ. พัทลุง 20 พ.ค. 65 
2 พนางตุง นายสุธี  เส้งสุวรรณ กลุ่มเสี่ยง (ติดเพ่ือน) 125 หมู่ 7 ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง  
3 พนางตุง นายเสนา  ชูสอง กลุ่มเสี่ยง (ติดเพ่ือน) 158 ม.2 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง  
4 พนางตุง ด.ญ.สุจิรา  พูลสง กลุ่มเสี่ยง  

(ครอบครัวมีปัญหาทะเลาะวิวาท) 
94 หมู่ 8 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง  

5 ปัญญาวุธ ด.ช. สธุน  ทองรักษ์ กลุ่มเสี่ยง (ติดเพ่ือน) 73 หมู่ 1 ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง  
6 บางแก้วพิทยาคม นายเชาวลิต  แสงดำ กลุ่มเสี่ยง (ติดเพ่ือน) 229 หมู่ 12 ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง   
7 อุดมวิทยายน นายสมพร  เส้งเอียด เด็กพิเศษ (ออทิสติก) 32 หมู่ 5 ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 19 พ.ค. 65 
8 ป่าบอนพิทยาคม นายนิอันวาร์  ศาสตรวิเศษ เด็กพิเศษ 287 หมู่ 1 ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ. พัทลุง  
9 นิคมควนขนุน นายกันตินันท์  รอดดำ อยู่ระหว่างดำเนินการสมัครเข้าเรียนต่อ 

(อยู่ระหว่างดำเนินคดี) 
210 หมู่ 3 ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 19 พ.ค. 65 
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โครงการโรงเรียนคุณภาพส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

 

ค านิยามของโรงเรียนคุณภาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เหตุผลความจ าเป็นที่ก าหนดให้เป็นโรงเรียนคุณภาพ 
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รายช่ือโรงเรียนหลักและจ านวนโรงเรียนเครือข่าย 

 โรงเรียนคุณภาพสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง คือ โรงเรียนตะโหมด และสพฐ.ให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั่วประเทศเสนอโรงเรียนหลักเพ่ิม จึงได้เสนอรายชื่อโรงเรียนเพิ่มเติมตามฐานข้อมูลที่
คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการได้เสนอไว้อีก 8 โรงเรียน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมทีส่พฐ.ให้ส านักงานเขตพื้นที่ด าเนินการและรายงานให้ สพฐ.ทราบ ซึ่งได้ด าเนินการไปแล้ว ดังนี้ 

1. ทบทวนค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ 

2. ทบทวนแผนที่โรงเรียนคุณภาพ ภาพรวมจังหวัด 

3. จัดท าร่างโครงการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรงเรียนคุณภาพให้กับผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพและ
โรงเรียนเครือข่าย 

4. จัดท าร่างโครงการพัฒนาตาม 8 จุดเน้นให้กับโรงเรียนคุณภาพ ได้แก่ ความปลอดภัยของผู้เรียน ระบบ
ประกันคุณภาพ หลักสูตรฐานสมรรถนะ การพัฒนาครู การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การนิเทศก ากับ
และติดตาม Big Data 
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: กิจกรรมที่จะด าเนินการ 
ในเดือนมกราคม 
1. สพท. ศึกษาโครงการ ร.ร.คุณภาพ ของ สพฐ. 
   แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ   
   ด าเนินงาน 
2. ท า MOU ระหว่าง สพท. ร.ร.คุณภาพ 
    และ ร.ร.เครือข่าย 
3. สพท. วางแผนการด าเนินงานและประชุม   
   ร.ร.คุณภาพ ร.ร.เครือข่าย ผู้เกี่ยวข้อง  
4. ชี้แจงและท าความเข้าใจ นโยบายของ  
   สพฐ. ในการสร้าง ร.ร.คุณภาพ 

 
 

 

: กิจกรรมที่จะด าเนินการ 
  ในเดือนกุมภาพันธ์ 
1. ร.ร.คุณภาพ และ ร.ร.  
    เครือข่ายประชุมชี้แจงและ    
    ท าความเข้าใจกับ 
    คณะกรรมการสถานศึกษา  
    ผู้ปกครอง ชุมชนและ  
    ผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับ  
    นโยบายโรงเรียนคุณภาพ 

: กิจกรรมที่จะด าเนินการในเดือนมีนาคม 
1.ประชุม ร.ร.คุณภาพและ ร.ร.เครือข่าย เพื่อวางแผน  
   ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ และจัดท าแผนการใช้  
   ทรัพยากรร่วมกัน 
2. ส ารวจจ านวนครูและรายชื่อครูที่มีความประสงค์ 
   จะเข้าพักบ้านพักครู 
3. ร.ร.คุณภาพ ด าเนินการจัดจ้างครูต่างชาติเพื่อสอน 
    วิชาภาษาจีน ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
 
 

: กิจกรรมที่จะด าเนินการในเดือนเมษายน 
1. สร้างความเข้าใจนโยบายโรงเรียนคุณภาพ ให้กับ ผู้บริหาร  
   ร.ร.คุณภาพ และ ร.ร.เครือข่าย 
2. สพท. ด าเนินโครงการพัฒนาตามนโยบาย 8 จุดเน้นให้กับ ร.ร.คุณภาพ  
    หลักและโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพ 
3. วางแผนการนิเทศติดตาม ร.ร.คุณภาพ และ ร.ร.เครือข่าย   
   ด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาตามนโยบาย 8 จุดเน้น          
   ของ สพฐ.  
 

: กิจกรรมที่จะด าเนินการในเดือนกันยายน 
1. สพท. ประชุม ร.ร.คุณภาพ และ ร.ร.เครือข่าย   
   เพ่ือร่วมกัน สรุปผลการด าเนินงานตลอด                         
   ปีการศึกษาเพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและ                      
   หาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน 
2. รายงานผลการด าเนินงาน 

: กิจกรรมที่จะด าเนินการ 
  ในเดือนพฤษภาคม 
1. โรงเรียนคุณภาพและโรงเรียน  
   เครือข่ายด าเนินการจัดกิจกรรม    
    ตามนโยบาย 8 จุดเน้น ของ สพฐ. 
2. สพท. นิเทศติดตามด้านการ 
   ใช้ทรัพยากรร่วมกันตามแผน 
3. นิเทศติดตามนโยบาย 8 จุดเน้น   
    ของ สพฐ. 
 
 
 

: กิจกรรมที่จะด าเนินการในเดือน
สิงหาคม 
1. โรงเรียนคุณภาพและโรงเรียน  
    เครือข่ายด าเนินการจัดกิจกรรม 
    ตามนโยบาย 8 จุดเน้น ของ สพฐ. 
2. สพท. นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
   (ลงพ้ืนที)่ โรงเรียนเครือข่ายที่ 3 

: กิจกรรมที่จะด าเนินการ 
  ในเดือนกรกฎาคม 
1. โรงเรียนคุณภาพและโรงเรียน  
   เครือข่ายด าเนินการจัดกิจกรรม    
   ตามนโยบาย 8 จุดเน้น ของ สพฐ. 
2. สพท. นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
   (ลงพื้นที)่ โรงเรียนเครือข่ายที่ 2  

: กิจกรรมที่จะด าเนินการในเดือนมิถุนายน 
1. โรงเรียนคุณภาพและโรงเรียน  
    เครือข่ายด าเนินการจัดกิจกรรมตาม 
    นโยบาย 8 จุดเน้น ของ สพฐ. 
2.  สพท. นิเทศ ก ากับ ติดตาม (ลงพื้นที)่  
    โรงเรียนเครือข่ายที่ 1  

 
 

ม.ค. 65 ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 65 

ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 
พ.ค. 65 

มิ.ย. 65 

Timeline การขับเคลื่อนกิจกรรมการด าเนินงานโรงเรียนคุณภาพ  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
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แนวปฏิบัติการจ้างลูกจ้างช่ัวคราวจากเงินนอกงบประมาณ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

...................................................... 
การจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณดำเนินการตามระเบียบที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 ๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒              
ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 ๒. แนวทางปฏิบัต ิเก ี ่ยวกับการจ้างลูกจ้างโดยใช้ จ ่ายจากเง ินนอกงบประมาณ ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๐/ว๑๐๖ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 ๓. คำสั่ง สพฐ. ที่ ๑๓๔๐/๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ 
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว 
 ๑. ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าครูผู้สอนในสถานศึกษา ต้องมีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา 
หรือทางอ่ืนที่ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย 
 ๒. มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือมีหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูจามที่คุรุสภาออกให้เพ่ือ
ปฏิบัติหน้าที่สอน 
 แนวปฏิบัติและข้ันตอนการขออนุมัติจ้าง 
 ๑. การจ้างต่อเนื่อง 
      ๑.๑ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวต่อเนื่องจากปีก่อน ให้จ้างต่อเนื่องในอัตราจ้างขั้นต่ำ และเรียงลำดับ
ความสำคัญในการขอจ้าง โดยให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราว แสดงข้อมูลการเปรียบเทียบ
จำนวนกรอบอัตราเดิมและอัตราที่ขออนุมัติ พร้อมระบุเหตุผลความจำเป็นในการจ้างตามแบบฟอร์มที่กำหนด 
(แบบ ลจ.๒) 
 ๒. การจ้างใหม่ 
      ๒.๑ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวใหม่ ให้จ้างใหม่ในอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและเรียงลำดับความสำคัญในการ
ขอจ้าง โดยให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราว แสดงข้อมูลการเปรียบเทียบจำนวนกรอบ
อัตรากำลังที่มี จำนวนเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่จริง และอัตราที่ขออนุมัติ พร้อมระบุเ หตุผลความจำเป็นในการจ้าง           
ตามแบบฟอร์มที่กำหนด (แบบ ลจ.๔) 
 ๓. เหตุผลความจำเป็นในการจ้าง 
 ต้องคำนึงถึงกรอบอัตรากำลัง โดยนับรวมอัตราจ้างด้วยเงินงบงประมาณและพนักงานราชการแล้ว 
ดังนี้ 
       ๓.๑ กรณีขาดเกณฑ์ ให้จ้างได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มี
ในสถานศึกษา โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ทางราชการจะได้รับ  กรณีจ้างเพ่ือทดแทนอัตรากำลังครูเมื่อได้รับ
จัดสรรคือแล้วให้เลิกจ้างลูกจ้างชั่วคราวดังกล่าวทันที 
       ๓.๒ กรณีพอดีเกณฑ์ แต่ขาดแคลนในรายวิชาหรือกลุ่มสาระตามมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มี
ในสถานศึกษา ให้จ้างได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ทางราชการจะได้รับ 
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 ๔. ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีมติเห็นชอบให้จ้างลูกจ้าง
ชั่วคราว (ระบุสาขาวิชาเอก และจำนวนอัตราที่ต้องการ) 
 ๕. ต้องจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี มีการระบุรายการจ้างบุคลากร (ลูกจ้างชั่วคราว) 
 ๖. อัตราค่าจ้าง ให้จ้างในอัตราค่าจ้างไม่เกินอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของตำแหน่งและวุฒิการศึกษา และไม่มี
การเลื่อนข้ันค่าจ้าง 
 ๗. ระยะเวลาการจ้างให้จ้างได้ไม่เกินปีงบประมาณ 
 ๘. โรงเรียนต้องยื่นขอขึ้นนายจ้างกับสำนักงานประกันสังคม และต้องนำส่งเงินประกันสังคมทุกเดือน 
 ๙. ให้ยื่นหนังสือขออนุมัติจ้างไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไม่น้อยกว่า ๓ เดือนก่อนเริ่มจ้าง         
(ทางสำนักงานเขตพื้นที่จะดำเนินการแจ้งมายังโรงเรียนเพื่อรวบรวมความประสงค์ขออนุมัติจ้างอีกครั้ ง)
เนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องรวบรวมข้อมูลขออนุมัติจ้างไปยังสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ไม่น้อยกว่า ๒ เดือน ก่อนเริ่มจ้าง 
 ๑๐. เอกสารหลักฐานการขออนุมัติจ้าง มีดังนี้ 
      ๑๐.๑ กรณีจ้างต่อเนื่องในอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ให้จัดทำบัญชีรายละเอียดการจ้างลูกจ้างชั่วคราวฯ 
ตามแบบ ลจ.๒ ส่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  จำนวน ๑ ฉบับ 
      ๑๐.๒ กรณีจ้างใหม่ในอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ให้จัดทำบัญชีรายละเอียดการจ้างลูกจ้างชั่วคราวฯ         
ตามแบบ ลจ.๔ ส่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  จำนวน ๑ ฉบับ 
      ๑๐.๓ สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จำนวน  ๑  ชุด 
      ๑๐.๔ สำเนาโครงการจ้างบุคลากรตามแผนปฏิบัติการประจำปี จำนวน  ๑  ชุด 
       ๑๐.๕ แบบบันทึกชี้แจงความจำเป็น การขอจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณจำนวน ๑ ชุด 
 ๑๑. เมื่อกรมบัญชีกลางอนุมัติให้จ้างแล้ว สถานศึกษาดำเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวและส่งสัญญาจ้าง
ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบและเป็นหลักฐานต่อไป 
 อนึ่ง การจ้างลูกจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอก
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไม่รวมการจ้างเหมาบริการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และการจ้างครูชาวต่างชาติ 
 กรณีดำเนินการจ้างโดยวิธีการจ้างเหมาบริการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โรงเรียนไม่ต้องยื่นขอขึ้นทะเบียนนายจ้างกับสำนักงานประกันสังคม และไม่ต้องนำส่ง
เงินประกันสังคม แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก่อน จึงจะสามารถดำเนินการ
จ้างได้โดยยื่นหนังสือขออนุญาติจ้างมายังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา อย่างช้าไม่น้อยกว่า ๒ เดือนก่อนเริ่มจ้าง 
และหากโรงเรียนจะดำเนินการจ้างลูกจ้างโดยรูปแบบจ้างเหมาให้โรงเรียนขออนุญาตจ้างมายังเขตพื้นที่ฯ              
ทุกครั้ง และหากจัดทำสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้วให้โรงเรียนดำเนินการจัดส่งสำเนาสัญญาจ้างมายังเขตพื้นที่
เพื่อเก็บเป็นหลักฐานตรวจสอบต่อไป 
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บันทึกข้ีแจงเหตุผลความจำเป็น 
การขอจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ 

โรงเรียน........................................................................ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
(กรณีจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) 

...................................................................... 
ด้วยโรงเรียน.....................................................................สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาพัทลุง มีความจำเป็นที่จะขอจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ขอเสนอรายละเอียด
ประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
๑. ข้อมูลทั่วไป 

ที่ตั้ง เลขที่.........................ตำบล.............................อำเภอ........................จังหวัด................. ................. 
รหัสไปรษณีย์.....................................โทรศัพท์............................................................  

เปิดสอนตั้งแต่ระดับ...............................................ถึงระดับ.........................................  
จำนวนนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่................................................)  
 

ระดับชั้น จำนวน(คน) หมายเหตุ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑   
มัธยมศึกษาปีที่ ๒   
มัธยมศึกษาปีที่ ๓   
มัธยมศึกษาปีที่ ๔   
มัธยมศึกษาปีที่ ๕   
มัธยมศึกษาปีที่ ๖   

รวม   
 

๒. จำนวนอัตรากำลังครูปัจจุบัน 
จำนวน
ครูผู้สอน 
ตาม จ 18 

จำนวนครูผู้สอน
ตามเกณฑ์ ก.ค.
ศ. (10 มิ.ย.65) 

จำนวน
ครูผู้สอน 

-ขาด +เกิน 

จำนวน
พนักงาน
ราชการ 

จ ำ น ว น ล ู ก จ ้ า ง
ช ั ่ วคราวจากเงิน
งบประมาณ 

จำนวนครูผู้สอน 
(นับรวม พรก.,ลจช.) 
- ขาด+ เกิน สุทธิ 

      
      
      

 
หมายเหตุ ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ ยกเว้น พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ และผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ไม่ใช่ปฏิบัติ 
หน้าที่ครูผู้สอน 
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๓. จำนวนครูผู้สอนและสาขาวิชาเอก 
กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก จำนวน (คน) หมายเหตุ 
ภาษาไทย   
คณิตศาสตร์   
ภาษาอังกฤษ   
สังคมศึกษา   
ม.ต้น (วิทยาศาสตร์) 
ม.ปลาย (วิทยาศาสตร์ทั่วไป, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา) 

  

พลศึกษา/สุขศึกษา   
ศิลปศึกษา/ดนตรี/นาฏศิลป์   
การงานอาช ีพ/เทคโนโลย ี (คอมพ ิวเตอร์ , คหกรรม , เกษตรกรรม , 
อุตสาหกรรม) 

  

วิชาเอกเพ่ิมเติม เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น   
ตำแหน่งว่าง   
รวม   

หมายเหตุ - วิชาเอกเพ่ิมเติมให้สถานศึกษากำหนดวิชาเอกตามกรอบโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตร     
     แกนกลางการศึกษา 
   - การกำหนดจำนวนครูผู้สอนตามมาตรฐานวิชาเอกในสถานศึกษา ให้กำหนดจำนวนตามเกณฑ์ที่   
     ก.ค.ศ. กำหนด 

๔. เหตุผลความจำเป็น 
โรงเรียน.............................................................มีความจำเป็นที่จะขอจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบ

นอกประมาณ เนื่องจาก 
(     ) อัตรากำลังข้าราชการครูในภาพรวมขาดจากเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ข้อมูลอัตรากำลัง ณ วันที่ 

๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ (นับรวมอัตราจ้างด้วยเงินงบประมาณและพนักงานราชการแล้ว) 
(     ) อัตรากำลังข้าราชการครูในภาพรวมพอดีเกณฑ์จากเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ข้อมูลอัตรากำลัง 

ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ (นับรวมอัตราจ้างด้วยเงินงบประมาณและพนักงานราชการแล้ว) แต่ขาดแคลน 
ในรายวิชาหรือกลุ่มสาระ/วิชาเอก 

(     ) อัตรากำลังข้าราชการครูในภาพรวมเกินเกณฑ์จากเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน.......อัตรา 
ข้อมูลอัตรากำลัง ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ (นับรวมอัตราจ้างด้วยเงินงบประมาณและพนักงานราชการ 
แล้ว) แต่ขาดแคลนในรายวิชาหรือกลุ่มสาระ/วิชาเอก 
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๔.๑ ระบุเหตุผลความจำเป็น (เพิ่มเติม) กรณีเกินเกณฑ์ 
.................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................  
๔.๒ ระบุเหตุผลความจำเป็น(เพิ่มเติม) กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
.................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. .............................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................  
โดยใช้เงนินอกงบประมาณจาก.......................................................................(เงินรายได้/เงินบริจาค/                 

เงินอุดหนุน/เงินผ้าป่า/อื่นๆ ระบุ) 
(    ) ๑. จ้างครูในตำแหน่ง เพ่ือทำหน้าที่สอนทดแทนความขาดแคลนอัตรากำลัง 

๑.๑ สาขาวิชาเอก.........................................................จำนวน................................อัตรา 
๑.๒ สาขาวิชาเอก.........................................................จำนวน................................อัตรา 
๑.๓ สาขาวิชาเอก.........................................................จำนวน................................อัตรา 

(    ) ๒. จ้างในตำแหน่งครู เพื่อทำหน้าที่สอนในรายวิชาขาดแคลน 
๒.๑ สาขาวิชาเอก.........................................................จำนวน................................อัตรา 
๒.๒ สาขาวิชาเอก.........................................................จำนวน................................อัตรา 
๒.๓ สาขาวิชาเอก.........................................................จำนวน................................อัตรา 

(    ) ๓. จ้างในตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในลักษณะอำนวยการ 
 ๓.๑ จ้างในตำแหน่ง.........................................................เพ่ือทำหน้าที่.....................................  
...............................................................................................จำนวน.............................................อัตรา  
 ๓.๒ จ้างในตำแหน่ง.........................................................เพ่ือทำหน้าที่.....................................  
...............................................................................................จำนวน.............................................อัตรา  

๓.๓จ้างในตำแหน่ง......................... ................................เพ่ือทำหน้าที่.....................................  
...............................................................................................จำนวน.............................................อัตรา  

(การจ้างในตำแหน่งตามข้อ ๑.๓ หากเป็นงานในหน้าที่ของตำแหน่งข้าราชการให้ใช้ชื่อตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของข้าราชการตำแหน่งนั้น หากเป็นงานในหน้าที่ของตำแหน่งลูกจ้างประจำให้ใช้ชื่อ
ตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของลูกจ้างประจำตำแหน่งนั้น) 
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๕. รายละเอียดเกี่ยวกับการขอจ้าง 
โรงเรียน................................................มีความประสงค์ขอจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ 

ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน.............อัตรา และตำแหน่งอื่น (นอกเหนือจากที่ปฏิบัติหน้าที่สอน)จำนวน........อัตรา 
๑. ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง..........................................................กลุ่มสาระวิชาเอก(กรณีจา้งครผูู้สอน) 
................................................................ปฏบิตัิหน้าท่ี............................................................................ 
อัตราค่าจ้างเดือนละ.........................................บาท ระยะเวลาการจ้าง.........................................เดือน  
ตั้งแต่.......................................................................ถึง............................................ ................................ 
เงื่อนไขการจ้าง ปฏิบัติหน้าที่................................................................................................ ................... 
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
(กรณีจ้างมากกว่า ๑ ตำแหน่ง ให้ชี้แจงรายละเอียดรายตำแหน่ง) 

๖. เอกสารประกอบการพิจารณา ได้จัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณามาแล้ว ดังนี้ 
     (    ) ๖.๑ สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในคราวมีมติเห็นชอบให้จ้าง
ลูกจ้างชั่วคราว (ระบุสาขาวิชาเอก และจำนวนอัตราที่ต้องการ) 
     (    ) ๖.๒ สำเนาโครงการจ้างบุคลากรตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
     (    ) ๖.๓ แบบบันทึกชี้แจงความจำเป็น การขอจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ 
     (    ) ๖.๔ อ่ืนๆ (ระบุ)..................................................................................................................................... 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 
 
       (....................................................................) 
       ผู้อำนวยการโรงเรียน....................................................................... 
     วันที่.................................................................................................  
 
หมายเหตุ ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้ลงนามรับรองสำเนาเอกสาร 
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บันทึกข้ีแจงเหตุผลความจำเป็น 
การขอจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ 

โรงเรียน........................................................................ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
(กรณีจ้างโดยวิธีจ้างเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐) 

...................................................................... 
ด้วยโรงเรียน.....................................................................สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาพัทลุง มีความจำเป็นที่จะขอจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ขอเสนอรายละเอียด
ประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
๑. ข้อมูลทั่วไป 

ที่ตั้ง เลขที่.........................ตำบล.............................อำเภอ........................จังหวัด......................... ......... 
รหัสไปรษณีย์.....................................โทรศัพท์............................................................  

เปิดสอนตั้งแต่ระดับ...............................................ถึงระดับ.........................................  
จำนวนนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่................................................)  
 

ระดับชั้น จำนวน(คน) หมายเหตุ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑   
มัธยมศึกษาปีที่ ๒   
มัธยมศึกษาปีที่ ๓   
มัธยมศึกษาปีที่ ๔   
มัธยมศึกษาปีที่ ๕   
มัธยมศึกษาปีที่ ๖   

รวม   
 

๒. จำนวนอัตรากำลังครูปัจจุบัน 
จำนวน
ครูผู้สอน 

ตาม จ ๑๘ 

จำนวนครูผู้สอน
ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. 
(๑๐ มิ.ย.๖๕) 

จำนวน
ครูผู้สอน 

-ขาด +เกิน 

จำนวน
พนักงาน
ราชการ 

จ ำ น ว น ล ู ก จ ้ า ง
ช ั ่ วคราวจากเงิน
งบประมาณ 

จำนวนครูผู้สอน 
(นับรวม พรก.,ลจช.) 
- ขาด+ เกิน สุทธิ 

      
      
      

 
หมายเหตุ ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ ยกเว้น พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ และผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ไม่ใช่ปฏิบัติ 
หน้าที่ครูผู้สอน 
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๓. จำนวนครูผู้สอนและสาขาวิชาเอก 
กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก จำนวน (คน) หมายเหตุ 
ภาษาไทย   
คณิตศาสตร์   
ภาษาอังกฤษ   
สังคมศึกษา   
ม.ต้น (วิทยาศาสตร์) 
ม.ปลาย (วิทยาศาสตร์ทั่วไป, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา) 

  

พลศึกษา/สุขศึกษา   
ศิลปศึกษา/ดนตรี/นาฏศิลป์   
การงานอาช ีพ/เทคโนโลย ี (คอมพ ิวเตอร์ , คหกรรม , เกษตรกรรม , 
อุตสาหกรรม) 

  

วิชาเอกเพ่ิมเติม เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น   
ตำแหน่งว่าง   
รวม   

หมายเหตุ - วิชาเอกเพ่ิมเติมให้สถานศึกษากำหนดวิชาเอกตามกรอบโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตร     
     แกนกลางการศึกษา 
   - การกำหนดจำนวนครูผู้สอนตามมาตรฐานวิชาเอกในสถานศึกษา ให้กำหนดจำนวนตามเกณฑ์ที่   
     ก.ค.ศ. กำหนด 

๔. เหตุผลความจำเป็น 
โรงเรียน.............................................................มีความจำเป็นที่จะขอจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบ

นอกประมาณ เนื่องจาก 
(     ) อัตรากำลังข้าราชการครูในภาพรวมขาดจากเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ข้อมูลอัตรากำลัง ณ วันที่ 

๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ (นับรวมอัตราจ้างด้วยเงินงบประมาณและพนักงานราชการแล้ว) 
(     ) อัตรากำลังข้าราชการครูในภาพรวมพอดีเกณฑ์จากเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ข้อมูลอัตรากำลัง 

ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ (นับรวมอัตราจ้างด้วยเงินงบประมาณและพนักงานราชการแล้ว) แต่ขาดแคลน 
ในรายวิชาหรือกลุ่มสาระ/วิชาเอก 

(     ) อัตรากำลังข้าราชการครูในภาพรวมเกินเกณฑ์จากเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน.......อัตรา 
ข้อมูลอัตรากำลัง ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ (นับรวมอัตราจ้างด้วยเงินงบประมาณและพนักงานราชการ 
แล้ว) แต่ขาดแคลนในรายวิชาหรือกลุ่มสาระ/วิชาเอก 
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๔.๑ ระบุเหตุผลความจำเป็น (เพิ่มเติม) กรณีเกินเกณฑ์ 
.................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................  
๔.๒ ระบุเหตุผลความจำเป็น(เพิ่มเติม) กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
.................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................  
โดยใช้เงินนอกงบประมาณจาก.......................................................................(เงินรายได้/เงินบริจาค/                 

เงินอุดหนุน/เงินผ้าป่า/อื่นๆ ระบุ) 
(    ) ๑. จ้างครูในตำแหน่ง เพ่ือทำหน้าที่สอนทดแทนความขาดแคลนอัตรากำลัง 

๑.๑ สาขาวิชาเอก.........................................................จำนวน................................อัตรา 
๑.๒ สาขาวิชาเอก.........................................................จำนวน................................อัตรา 
๑.๓ สาขาวิชาเอก.........................................................จำนวน................................อัตรา 

(    ) ๒. จ้างในตำแหน่งครู เพื่อทำหน้าที่สอนในรายวิชาขาดแคลน 
๒.๑ สาขาวิชาเอก.........................................................จำนวน................................อัตรา 
๒.๒ สาขาวิชาเอก.........................................................จำนวน................................อัตรา 
๒.๓ สาขาวิชาเอก.........................................................จำนวน................................อัตรา 

(    ) ๓. จ้างในตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในลักษณะอำนวยการ 
 ๓.๑ จ้างในตำแหน่ง.........................................................เพ่ือทำหน้าที่.............. ....................... 
...............................................................................................จำนวน.............................................อัตรา 
 ๓.๒ จ้างในตำแหน่ง.........................................................เพ่ือทำหน้าที่..................................... 
...............................................................................................จำนวน.............................................อัตรา 

๓.๓จ้างในตำแหน่ง......................... ................................เพ่ือทำหน้าที่.....................................  
...............................................................................................จำนวน.............................................อัตรา 

(การจ้างในตำแหน่งตามข้อ ๑.๓ หากเป็นงานในหน้าที่ของตำแหน่งข้าราชการให้ใช้ชื่อตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของข้าราชการตำแหน่งนั้น หากเป็นงานในหน้าที่ของตำแหน่งลูกจ้างประจำให้ใช้ชื่อ
ตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของลูกจ้างประจำตำแหน่งนั้น) 
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๕. รายละเอียดเกี่ยวกับการขอจ้าง 
โรงเรียน................................................มีความประสงค์ขอจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ 

ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน.............อัตรา และตำแหน่งอื่น (นอกเหนือจากที่ปฏิบัติหน้าที่สอน)จำนวน........อัตรา 
๑. ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง..........................................................กลุ่มสาระวิชาเอก(กรณีจา้งครผูู้สอน) 
................................................................ปฏบิตัิหน้าท่ี............................................................................ 
อัตราค่าจ้างเดือนละ.........................................บาท ระยะเวลาการจ้าง...................... ...................เดือน 
ตั้งแต่.......................................................................ถึง............................................ ................................ 
เงื่อนไขการจ้าง ปฏิบัติหน้าที่...................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... .............. 
(กรณีจ้างมากกว่า ๑ ตำแหน่ง ให้ชี้แจงรายละเอียดรายตำแหน่ง) 

๖. เอกสารประกอบการพิจารณา ได้จัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณามาแล้ว ดังนี้ 
     (    ) ๖.๑ สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในคราวมีมติเห็นชอบให้จ้าง
ลูกจ้างชั่วคราว (ระบุสาขาวิชาเอก และจำนวนอัตราที่ต้องการ) 
     (    ) ๖.๒ สำเนาโครงการ การจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
     (    ) ๖.๓ แบบบันทึกชี้แจงความจำเป็น การขอจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ 
     (    ) ๖.๔ อ่ืนๆ (ระบุ)....................................................................................... .............................................. 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 
 
       (....................................................................) 
       ผู้อำนวยการโรงเรียน....................................................................... 
     วันที่.................................................................................................  
 
หมายเหตุ ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้ลงนามรับรองสำเนาเอกสาร 
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ที่ งบ แผนงาน รายการ จัดสรรให้ งบประมาณที่ได้รับ เบิก หมายเหตุ

โรงเรียนสตรีพัทลุง 50,000.00              14,180.00        

โรงเรียนตะโหมด 50,000.00              -                

โรงเรียนประภัสสรรังสิต 6,700.00         

โรงเรียนพัทลุง -                

3 งบรายจา่ยอื่น
ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและการเรียนรู้

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาระบบส ารวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ ระหวา่งวนัที่ 7-11 มีนาคม 2565                   

ณ สพป.ขอนแก่น เขต 1

โรงเรียนสตรีพัทลุง 8,000.00                -                

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น

โรงเรียนตะแพนพิทยา 508,000.00             -                

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น

โรงเรียนพนางตุง 673,000.00             -                ก าลังตรวจสอบหลักฐานเบิกเงิน

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น

โรงเรียนสตรีพัทลุง 602,000.00             -                

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น

โรงเรียนกงหราพิชากร 432,800.00             -                

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น

โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 548,900.00             -                

งบด าเนินงาน

งบรายจา่ยอื่น

งบลงทุน4
พื้นฐานด้านการพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร

มนุษย์

ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและการเรียนรู้

ค่าใช้จา่ยในการเดินทางเข้าร่วมประชุมโครงการประชุม

ปฏิบัติการจดัท าคู่มือการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน 6 

สมรรถนะตาม (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหวา่ง

วนัที่ 26 มีนาคม 65 ณ โณงแรมแจส๊โซเทล

2 15,000.00              

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการบริหารจดัการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล

เพื่อความเป็นเลิศ (HCEC)

ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและการเรียนรู้
1

รายงานงบประมาณที่ยงัไมไ่ดเ้บกิจา่ย
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ที่ งบ แผนงาน รายการ จัดสรรให้ งบประมาณที่ได้รับ เบิก หมายเหตุ

รายงานงบประมาณที่ยงัไมไ่ดเ้บกิจา่ย

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น

โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 347,700.00             -                ก าลังตรวจสอบหลักฐานเบิกเงิน

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น

โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 456,700.00             -                

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น

โรงเรียนประภัสสรรังสิต 444,300.00             -                

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น

โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม 722,500.00             -                

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น

โรงเรียนตะโหมด 71,800.00              -                
ส่งเบิกแล้วรอแก้ไขเอกสาร

4 

(ต่อ)
งบลงทุน (ต่อ)

พื้นฐานด้านการพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร

มนุษย์

63


