ระเบียบวาระการประชุม
ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ/หน่วย
และศึกษานิเทศก์

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
วันที่ 2๔ มีนาคม ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
งานบริหารทั่วไป กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
WWW.loei1.go.th
E-mail: director@loei1.go.th

๒

ระเบียบวาระการประชุม
ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ/หน่วย และศึกษานิเทศก์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
----------------------ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
นายรอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ด้วยฝ่ายเลขานุการเสนอรายงานการประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ
และศึกษานิเทศก์ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง ตามรายงานการประชุมฯ ที่จัดส่งเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
๑. รายงานในระบบ AMSS++
๒. QR-Code
๓. คลิกเพื่ออ่าน รายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๓.๑ ข้อราชการจาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
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๓
๓.๒ กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางปัทมา สิมพลา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
มาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๓

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดการคัดเลื อกบุคคลเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่ งข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้ อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึก ษา ตำแหน่ งครู ผู้ ช่ว ย กรณี ที่มี ความจำเป็ น หรือ มี เหตุพิ เศษ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ และตำแหน่ งศึก ษานิ เทศก์
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นั้น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การสรรหาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ทุกตำแหน่งเป็นไป
ด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย ตามหลั ก การบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี โดยยึ ด ถื อ ระบบ คุ ณ ธรรม ความเสมอภาค
ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สอดส่อง กำกับ ดูแลบุคลากรและ
เจ้าหน้าที่ในสังกัดอย่างใกล้ชิด และเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต รวมทั้งป้องกันมิให้
มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ ห้ามมิให้เสนอแต่งตั้ งบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกวดวิชา หรือสถานศึกษาที่จัดกวดวิชาเป็นกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาโดยเด็ดขาด
หากมีเหตุการณ์ใดที่ส่อไปในทางไม่สุจริต ขอให้รายงานเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบโดยด่วน
๓.๓ กลุม่ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางมยุรี ปลั่งกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
3.๓.1 การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563
ตามที่ สพฐ. ได้แจ้งมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563
ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ แล้วนั้น
บัดนี้กรมบัญชีกลางมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ กรณีรายการ
ผูกพันใหม่ ขอให้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม 2563 และให้กำหนดระยะเวลา
ส่งมอบงานให้เร็วขึ้น เพื่อเบิกจ่ายงบประมาณทุกรายการ/โครงการได้ทันภายในเดือนกันยายน 2563
3.3.2 การเบิก – ถอนเงินประกันสัญญา
ตามที่โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณแล้วมีการก่อหนี้ผูกพัน และมีหลักค้ำประกันสัญญาเป็น
เงินสดและนำฝากคลังแล้วนั้น
สพป.ลย.1 ตรวจสอบแล้วมีหลักประกันสัญญาหลายโรงเรียนที่ครบกำหนดการค้ำประกันแล้วขอให้
โรงเรียนแจ้งผู้ขาย/ผู้รับจ้างขอถอนหลักประกันสัญญา ทางโรงเรียนต้องแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบสภาพ
และให้ความเห็นประกอบการเบิกถอนด้วย ซึ่งมีรายละเอียดตามรายการที่แนบมาพร้อมนี้ http://gg.gg/gw4y5

๔
๓.๔ กลุ่มนโยบายและแผน
นางสาวจานุรกั ษ์ กมลรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน แจ้งทีป่ ระชุมทราบ ดังนี้
3.๔.1 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน) ครั้งที่ 2
เพื่อเป็นค่าจ้าง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียนที่จ้างเพิ่มให้ครบทุกโรงเรียน ได้รับจัดสรรงบประมาณ
จำนวน 2,133,000.- บาท
ตามที่ สพฐ. ได้จั ด สรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่ อ น)
ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียนที่จ้างเพิ่ มให้ครบทุกโรงเรียน บัดนี้ พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์
2563 มีผลให้ใช้บังคับแล้ว สพฐ. จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมหลักคืนครู
ให้นักเรียนสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียนที่จ้างเพิ่มให้ครบ
ทุกโรงเรียน ครั้งที่ 3 ค่าจ้างเดือนละ 9,000.- บาท ระยะเวลา 3 เดือน (มีนาคม ถึง พฤษภาคม 2563) สพป.ลย.1
ได้รับจัดสรร จำนวน 79 อัตรา งบประมาณ 2,133,000.- บาท
3.4.2 จัดสรรค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 1 เดือน
(กุมภาพันธ์ 2563) ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,023,750.-บาท
ตามที่ สพฐ. ได้จัดสรรค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 4 เดือน
(ตุลาคม 2562 ถึง มกราคม 2563) นั้ น สพฐ. จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562
ไปพลางก่อน) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรม
หลั ก การจั ด การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสำหรั บ โรงเรี ย นปกติ กิ จ กรรมรองการสนั บ สนุ น การศึ ก ษาภาคบั ง คั บ
งบดำเนิ น งาน เพื่ อ เป็ น ค่ า จ้ า งผู้ ป ฏิ บั ติ ง านให้ ร าชการธุ ร การโรงเรี ย นรายเดิ ม ครั้ งที่ 2 ระยะเวลา 1 เดื อ น
(เดือน กุมภาพันธ์ 2563) สพป.ลย.1 ได้รับจัดสรร จำนวน 1,023,750.-บาท
3.4.3 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน)
เพื่อเป็นค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 1 เดือนกุมภาพันธ์
2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,197,000.- บาท
ตามที่ สพฐ. ได้ จั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ยปี พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562
ไปพลางก่อน)เพื่อเป็นค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้ นวิกฤต ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 4
เดือน (ตุลาคม 2562 ถึง มกราคม 2563) นั้น บัดนี้ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 ได้ ป ระกาศ ในราชกิ จ จานุ เบกษา ลงวั น ที่ 26 กุ ม ภาพั น ธ์ 2563 มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ สพฐ. จั ด สรร
งบประมาณปี พ.ศ.2563 แผนงานพื้ น ฐานด้ านการพั ฒ นาและเสริม สร้างศัก ยภาพทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ผลผลิ ต
ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ งบดำเนิน งาน จาก 2 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาประถมศึกษา
สำหรับโรงเรียนปกติ 2) กิจกรรมหลักการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ เพื่อเป็นค่าจ้าง
ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครู ขั้นวิกฤต ค่าจ้างรวมเงินประกันสังคมเดือนละ 15,750.-บาท
ระยะเวลา 4 เดือน (มีนาคม ถึง มิถุนายน 2563) สพป.ลย.1 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,197,000.- บาท

๕
3.4.4 ด้วย สพฐ.ได้จัดทำคำขอตั้งงบประมาณปี พ.ศ.2564 ไปแล้วนั้น สำนักงบประมาณให้
ส่งข้อมูลรายบุคคลของผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เพื่อประกอบการพิจารณาในการตั้งงบประมาณ ดังนี้
1) ธุรการโรงเรียนโครงการคืนครูเดิม (ธุรการโรงเรียน ค่าจ้าง 15,000 บาท)
2) ธุรการโรงเรียนตามนโยบาย ศธ. (ธุรการโรงเรียน ค่าจ้าง 15,000 บาท)
3) นักการภารโรง
4) ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ 8,180 อัตรา
5) ครูดูแลนักเรียนพักนอน
6) เจ้าหน้าที่ประจำห้องวิทยาศาสตร์ (Labboy)
สพฐ.จึงขอให้ สพท. รายงานข้อมูลรายบุคคลของผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตามตำแหน่งข้างต้นตาม
แบบฟอร์มที่กำหนด ส่งข้อมูลผ่าน เว็บไซต์ http://164.115.43.73/pbemes ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงาน
ข้ อ มู ล และคู่ มื อ ได้ จ ากหน้ า เว็บ ไซต์ พร้ อ มให้ ร ายงานข้ อ มู ล ภายในวั น ที่ 15 มี น าคม 2563/ รายงานข้ อ มู ล
รายบุคคลของผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
3.4.5 กรอกข้อมูลในระบบตรวจเยี่ยมโรงเรียน ไตรมาส 2 ของ ผอ.สพป.ลย.1 รองผอ.
สพป.ลย.1 และศึกษานิเทศก์
ตามที่ได้รับแจ้งจากกลุ่มไลค์ e-MES(อีสาน) โดย อัญชลี สตผ. สพฐ. ความว่า เรียนผู้เกี่ยวข้อง
ในการกรอกข้อมูลระบบตรวจเยี่ยมโรงเรียนของ ผอ.สพป.ลย.1 รองผอ.สพป.ลย.1 และศึกษานิเทศก์ ท่านสามารถ
เข้ากรอกข้อมูลในระบบตรวจเยี่ยมโรงเรียน ไตรมาส 2 (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 63) ได้แล้วที่ http://eva.obec.go.th/goschool
โดยใช้ Username และ Password เดิมรายละเอียดตามคู่มือที่แนบมาด้วยนี้ แจ้งโรงเรียนในสั งกัด สพป.ลย.1
กรอกข้ อ มู ล การตรวจเยี่ ย มโรงเรี ย นดั ง กล่ า ว ในระบบตรวจเยี่ ย มโรงเรี ย น ตามวั น เวลาที่ ก ำหนด ได้ ที่
http://eva.obec.go.th/goschool โดยใช้ Username= plan@loei1.go.th และ Password = 12345678
๓.๕ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางนิราพร โสดาวิชิต รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา แจ้งทีป่ ระชุมทราบ ดังนี้
3.๕.1 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ได้พิจารณาคัดเลือกตัวแทนรางวัล
หน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๙
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามประกาศ สพป.ลย.๑ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เพื่อเป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับภาค จังหวัดศรีสะเกษ ( สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 และ สพม.เขต ๒๘) จำนวน
๖ ด้าน ๆ ละ ๑ คน นั้น รายละเอียดสามารถดาวน์ โหลดได้ที่ http://gg.gg/gw55q บัดนี้ การประกวดได้
ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ผลการประกวดรางวัลฯ ดังนี้
ตัวแทนเข้าประกวดระดับชาติ ๓ ราย
๑) รองผู้อ ำนวยการสถานศึ ก ษายอดเยี่ ย มระดั บ ประถมศึ ก ษา ด้ า นการบริ ห ารจั ด การ
ชนะเลิศเหรียญทอง
นายวีระเดช มณีนพ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเลย

๖
๒) รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่
๑ เหรียญทอง
นางปรียารัศม์ เดชโฆษิตพิทักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเลย
๓) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการ
สอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง
นางสาวสงกรานต์ อนุสุเรนทร์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก
รางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน จำนวน ๓ ราย
๑) ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา รางวัลเหรียญทอง
นางหทัยชนก กัลป์ชัย ครู โรงเรียนเมืองเลย
๒) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รางวัลเหรียญทอง
นางอัมพร ศรีบุรินทร์
ครู โรงเรียนเมืองเลย
๓) ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รางวัลเหรียญเงิน
ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิตยา อุตสาหะ ครู โรงเรียนเมืองเลย
3.5.2 การสำรวจข้อมูลการมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ด้วย คุรุสภาจังหวัดเลย ได้จัดทำโครงการจัดทำฐานข้อมูลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
จังหวัดเลย เพื่อสำรวจข้อมูลการมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสถานศึกษา และหน่วยงานทางการ
ศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดเลย เพื่อนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระดับการปฏิบัติงานด้านใบอนุ ญาตประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา อาทิ การแจ้งเตือนการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต่อไป
จึงขอความมร่วมมือ ประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ทราบ และตอบแบบ
สำรวจข้อมูลการมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผ่า นทาง Google Form โดย แสกนผ่าน OR Code
หรือเข้าไปที่ เว็บไซต์ bit.ly/2HMOJLh (ไม่ต้องพิมพ์ www. หรือ http//) ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
๓.๖ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางอมรา จำรูญศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาแจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
3.6.1 โครงการ “ท้าพิสูจน์การอ่าน การเขียน”
ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ จัดให้มีโครงการ “ท้าพิสูจน์การอ่าน
การเขียน” ขึ้น มา ตามนโยบายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เพื่อทำการ
ประเมินการอ่านคล่องเขี ยนคล่องของนั กเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และในการประเมิน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
มีโรงเรียนในสังกัดสมัครเข้ารับ การประเมิน จำนวนทั้งสิ้น ๑๙ โรงเรีย น และโรงเรียนที่ผ่านการประเมิน ๑๐๐
เปอร์เซ็นต์ มี ๑ โรงเรียนคือ โรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรมมานุสรณ์
3.6.2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงทำให้
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เฝ้าระวัง
และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยได้แจ้งหนังสือที่ ศธ ๐๔๑๓๖/ว๗๙๐ ลงวันที่ ๔

๗
มีนาคม ๒๕๖๓ “ในกรณีที่โรงเรียนดำเนินการสอบปลายภาคเสร็จสิ้นแล้ว ให้สถานศึกษาประกาศปิดภาคเรียน และ
ไม่ ค วรดำเนิ น กิ จ กรรมอื่ น ๆ ต่ อ ไป สำหรั บ กรณี ที่ จะต้ อ งรับ ผลการเรีย นขอให้ ติ ด ต่ อ เป็ น รายกรณี หรือ ใช้ สื่ อ
เทคโนโลยีในการประสานงาน” จึงทำให้สถานศึกษาส่วนใหญ่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาเลย
เขต ๑ สั่งปิดเรียนตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ นอกจากนั้น ตามมติคณะรัฐมนตรี มาตรการเร่งด่วนในการ
ป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID) และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้สถานศึกษา
ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันพุธที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
จนกว่ า จะมี ก ารประกาศเปลี่ ย นแปลง ประกาศ ณ วั น ที่ ๑๗ มี น าคม ๒๕๖๓ และเพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๑๑๕๐ ลงวันที่
๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ให้สถานศึกษาทุกแห่งปิดการเรียนการสอน ๑๔ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓
จนถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ดังนั้ น จึงทำให้มีการจัดการเรียนการสอนมีเวลาเรียนตลอดปีการศึกษาไม่ครบ
๒๐๐ วัน(ครบ ๒๐๐ วัน ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓)
แต่เมื่อพิจารณาตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑เกี่ยวกับเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน การตัดสินผลการเรียน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กำหนดหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เพื่อตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดังนี้
๑) ระดับประถมศึกษาผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด
ส่วนในระดั บ มั ธ ยมศึก ษาตอนต้ น ตั ด สิ น ผลการเรี ยนเป็ น รายวิ ช า ผู้ เรี ย นต้อ งมีเวลาเรี ยนตลอดภาคเรี ย น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ
๒) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
๓) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา
๔) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึก ษากำหนดในการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน คุณ ลั กษณะอัน พึงประสงค์ และกิจกรรมพั ฒ นาผู้ เรียน เพื่ อให้การจัดการเรียนรู้
บังเกิดผล ผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาอย่างเพียงพอในความรู้ ทักษะ คุณลักษณะที่กำหนดในตัวชี้วัด โดยมีเวลา
เรียนที่เพียงพอต่อการพัฒ นาด้วย โดยปกติในระดับประถมศึกษาผู้สอนจะมีเวลาอยู่กับผู้เรียนตลอดปีการศึกษา
ประมาณ ๒๐๐ วัน สถานศึกษาจึงควรบริห ารจัดการเวลาที่ได้รับนี้ให้ เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อการพัฒ นาผู้ เรียน
อย่างรอบด้าน และตระหนักว่าเวลาเรียนเป็นทรัพยากรที่ ใช้หมดไปในแต่ละวัน มากกว่าเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่ ง
ของการบริหารหลักสูตร การกำหนดให้ผู้เรียนมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา
จึงเป็น การมุ่งหวังให้ผู้สอนมีเวลาในการพั ฒ นาผู้เรียน และเติมเต็มศักยภาพของผู้เรียน และเพื่ อให้การจัด
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ผู้สอนต้องตรวจสอบความรู้ ความสามารถที่แสดงพัฒนาการของผู้เรียนอย่าง
สม่ำเสมอและต่อเนื่อง อีกทั้งต้องสร้างให้ ผู้เรียนรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนด้วยการตรวจสอบความก้าวหน้า
ในการเรียนของตนเองอย่างสม่ำเสมอเช่นกัน

๘
เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา
๑) ผู้ เรี ย นเรี ย นรายวิ ช าพื้ น ฐานและรายวิช า/กิ จ กรรมเพิ่ ม เติ ม โดยเป็ น รายวิ ช าพื้ น ฐานตาม
โครงสร้ างเวลาเรี ย นที่ ห ลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานกำหนด และรายวิ ช า/กิ จ กรรมเพิ่ ม เติ ม ตามที่
สถานศึกษากำหนด
๒) ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐานผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด
๓) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษากำหนด
๔) ผู้ เรี ย นมี ผ ลการประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะอัน พึ งประสงค์ ในระดั บ ผ่ านเกณฑ์ การประเมิ น ตามที่
สถานศึกษากำหนด
๕) ผู้ เรี ย นเข้ าร่ ว มกิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เรีย นและมี ผ ลการประเมิ น ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ตามที่
สถานศึกษากำหนด
เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๑) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๖๖ หน่วยกิตและรายวิชา
เพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากำหนด
๒) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๖๖
หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๑๑ หน่วยกิต
๓) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
สถานศึกษากำหนด
๔) ผู้ เรีย นมี ผ ลการประเมิ น คุณ ลั ก ษณะอัน พึ งประสงค์ในระดั บ ผ่ านเกณฑ์ ก ารประเมิ น ตามที่
สถานศึกษากำหนด
๕) ผู้ เรี ย นเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เรีย นและมี ผ ลการประเมิ น ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ตามที่
สถานศึกษากำหนด
ดังนั้น เมื่อนับเวลาเรียนตั้งแต่เปิดทำการในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จะพบว่า สถานศึกษา
จะมีเวลาเรียนตลอดปีการศึกษาครบ ๒๐๐ วันในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ และมีเวลาเรียนร้อยละ ๘๐ คือ ๑๖๐
วัน ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ และหากปิดภาคเรียนในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ จะทำให้สถานศึกษามีเวลา
เรียน ๑๘๙ วัน คิดเป็ น ร้อยละ ๙๔.๕ ของเวลาเรียนตลอดปีการศึกษา หรือ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษตามตามมติ
คณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันพุธที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไปจะทำให้มีเวลาเรียน
๑๙๒ วัน คิดเป็นร้อยละ ๙๖ ของเวลาเรียนตลอดปีการศึ กษา ซึ่งสามารถจะตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน และ
อนุมัติการจบการศึกษาในแต่ละระดับได้ อนึ่งสำหรับในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา
พื้นฐานเป็นหน่วยกิต ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ
๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ จึงอาจทำให้การจัดการเรียนรู้หรือเวลาเรียนตลอดภาคเรียนที่ ๑ และ
๒ หรือในรายวิช าภาคเรีย นที่ ๒ ไม่ครบร้อยละ ๘๐ ได้ รวมทั้งให้ ส อดคล้ องกับ คำสั่ งสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๙๒๒/๒๕๖๑ เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรีย น ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สั่ง ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ดังนั้นจึงขอให้สถานศึกษาได้ตรวจสอบและ

๙
ทำการสอนซ่อนเสริมในรายวิชาที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ ๘๐ เพื่อให้เป็ นไปตามแนวทางการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึก ษาขั้น พื้ น ฐานจะแจ้ งแนวปฏิ บั ติ เกี่ยวกับ การวั ดและประเมิ น ผลการเรีย นรู้ ตามหลัก สูต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มาให้ทราบต่อไป
3.6.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ โดยกลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัด
การศึกษา ได้ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชั้นขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖ ชั้นประถมศึกษาปีที่
๖ และชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น ในวันที่ ๑ – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน
ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๑ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๒ ในวั น ที่ ๑๓ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๓ และประเมิ น คุ ณ ภาพผู้ เรีย น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ นั้น
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะประกาศผลการทดสอบ (O-NET) ดังนี้
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สถานศึกษาสามารถดูผลได้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และระดับชั้นมั ธยมศึกษา
ตอนต้น (ม.๓) สถานศึกษาสามารถดูผลได้ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่ www.niets.or.th
ส่วนประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
สามารถดูผลได้ตั้งแต่วัน ที่ ๒๐ มีน าคม ๒๕๖๓ และประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา
๒๕๖๓ สามารถดูผลได้ตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓
สำหรับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการ
ตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดังนั้น
จึงขอให้สถานศึกษาใช้ผลการเรียนของผู้เรียนที่ประเมินโดยสถานศึกษา และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในสัดส่วน ๗๐: ๓๐ และนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้
ในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ต่อไป
3.6.4 การออกเอกสารหลั กฐานการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑
เอกสารหลั ก ฐานการศึ ก ษาถื อ เป็ น เอกสารสำคั ญ ที่ ส ถานศึ ก ษาต้ อ งจั ด ทำขึ้ น เพื่ อ ใช้ ในการ
ดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของการจัดการศึกษา แบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
๑) เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ได้แก่
๑.๑) ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑ )เป็นเอกสารสำหรับบันทึกข้อมูลผลการเรียน
ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้แก่ ผลการเรียนตามกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้ ผลการประเมิน การอ่ าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ผลการประเมินคุณ ลักษณะอันพึงประสงค์ และผลการ
ประเมิน กิจ กรรมพัฒ นาผู้เรียน สถานศึกษาจะต้องจัดทำและออกเอกสารนี้ให้ ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เมื่อผู้เรียน
จบการศึกษาแต่ละระดับ หรือเมื่อผู้ เรียนออกจากสถานศึกษาในทุกกรณี เพื่อใช้แสดงผลการเรียนตามหลั กสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๐
๑.๒) ประกาศนี ยบั ต ร (ปพ.๒) เป็ น เอกสารแสดงวุ ฒิ ก ารศึ ก ษาที่ ม อบให้ แ ก่ ผู้ จ บ
การศึกษาภาคบังคับและผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ เพือ่ รับรองศักดิ์และสิทธิ์ของผู้สำเร็จการศึกษาตามวุฒิแห่งประกาศนียบัตรนั้น
๑.๓) แบบรายงานผู้ ส ำเร็ จ การศึ ก ษา (ปพ.๓)เป็ น เอกสารสำหรั บ อนุ มั ติ ก ารจบ
การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้เรียนในแต่ละรุ่นการศึกษา โดยบันทึกรายชื่อและข้อมูล
ทางการศึ ก ษาของผู้ จ บการศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษา(ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๖) ผู้ จ บการศึ ก ษาภาคบั ง คั บ
(ชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ ๓) ใช้เป็นเอกสารสำหรับตัดสินและอนุมัติผลการเรียนให้ ผู้เรียนเป็นผู้สำเร็จการศึกษา และ
ใช้ในการตรวจสอบยืนยัน และรับรองความสำเร็จและวุฒิการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาแต่ละคนตลอดไป
๒) เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากำหนด เป็นเอกสารที่สถานศึกษาจัดทำขึ้น
เพื่อบันทึกพัฒนาการ ผลการเรียนรู้ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผู้เรียน เช่น แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา
แบบรายงานประจำตัวนักเรียน ระเบียนสะสม ใบรับรองผลการเรียน และเอกสารอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์ของการ
นำเอกสารไปใช้
ดั งนั้ น จึ งขอให้ ส ถานศึ ก ษา และผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ได้ ให้ ค วามสำคั ญ ในการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล
ในเอกสารสำคัญ พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องต่าง ๆ เช่น การกรอกชื่อบิดา –มารดา วันอนุมัติการจบ วันออก
จากโรงเรียน และสาเหตุที่ออกจากโรงเรียน เป็นต้น ซึ่งสามารถศึกษาเพิ่มเติมในเอกสารแนวปฏิบัติการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ หรือที่ศึกษานิเทศก์
ที่รับผิดชอบงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลย.๑
3.6.5 การยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระที่ ๒ การออกแบบและเทคโนโลยี และ
สาระที่ ๓ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ในกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และเปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้
สืบ เนื่ องจากคำสั่ งสำนั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ที่ ๙๒๑/๒๕๖๑ เรื่องยกเลิ ก
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระที่ ๒ การออกแบบและเทคโนโลยี และสาระที่ ๓ เทคโนโลยีส ารสนเทศ
และการสื่อสาร ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ และเปลี่ ยนชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ สั่ง ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จึงให้ สถานศึกษา
ทุกแห่ง ดำเนินการดังนี้
๑) ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระทื่ ๒ การออกแบบและเทคโนโลยี และสาระที่ ๓
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ คงเหลือ ๒ สาระ คือ สาระที่ ๑ การดำรงชีวิตและครอบครัว และสาระที่ ๔
การอาชีพ
๒) เปลี่ยนชื่อสาระที่ ๔ การอาชีพ เป็นสาระที่ ๒ การอาชีพ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๑๑
เงื่อนไขและระยะเวลาการยกเลิกและเปลี่ยนชื่อสาระตามข้อ ๑ และ ข้อ ๒ ให้เป็นดังนี้
๑) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้ยกเลิกและเปลี่ยนชื่อสาระในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔
๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้ยกเลิกและเปลี่ยนชื่อสาระในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๒ ๔ และ ๕
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๒ ๔ และ ๕
๓) ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ให้ยกเลิกและเปลี่ยนชื่อสาระทุกชั้นเรียน
๔) ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้เปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้
๔.๑) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
๔.๒) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ จึงขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ตรวจสอบ
และกำกับ ติดตามการดำเนิ น งานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้
ที่เปลี่ยนแปลงไป และเตรียมความพร้อมในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่มีการเปลี่ยนชื่อกลุ่ มสาระการเรียนรู้ ทั้งนี้ถึงแม้ว่า
หลักสูตรเชิงสมรรถนะที่สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำลัง
ดำเนินการปรับหลักสูตร และจะทำการทดลองใช้หลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ก็ตาม สถานศึกษาใดที่ยังไม่ใช่
กลุ่มทดลองก็ยังคงใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
๓.๗ กลุม่ อำนวยการ
นางประณยา บุญลือ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ แจ้งทีป่ ระชุมทราบ ดังนี้
3.7.1 ซักซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติในการขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่า ได้มีกรณี บุคคล กลุ่มบุคคล และหน่วยงาน
ต่างๆ ใช้สถานศึกษาเป็นสถานที่ปราศรัย ปลุกระดม หรือจัดการประชุม สัมมนาที่มีเนื้อหาในลักษณะสร้างความ
แตกแยกทางศาสนา และบิดเบือนกฎหมายบ้านเมือง จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำชับให้สถานศึกษาใน
สังกัด ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการใช้ อาคารสถานที่ของสถานศึกษา พ.ศ. 2553 และ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โดยถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากมีบุ คคล กลุ่มบุคคล และหน่วยงานต่าง ๆ ขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาเพื่อจัด
กิจกรรมที่ไม่เหมาะสม ขอให้รายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบด้วย (รายละเอียดระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://gg.gg/gw8wa)
3.7.2 แจ้งเตือนให้เฝ้าระวังสถานการณ์ไฟไหม้ป่า
ตามที่ได้มีสถานการณ์ไฟไหม้ป่า เกิดขึ้นในหลาย ๆ พื้นที่นั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน มีความห่วงใยในเรื่องดังกล่าว จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้ง สถานศึกษาในสังกัด โดยเฉพาะ
สถานศึกษาในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยให้ดำเนินการวางมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ วางแผนรับมือ
อัคคีภัย ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และขอให้ติดตามสถานการณ์ข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการอย่าง
ใกล้ชิด เช่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เว็บไซต์ http://www.disaster.go.th/th/ สายด่วน 1784 กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เว็บไซต์ http://www.mnre.go.th/th.th/index สายด่วน 1310 รวมถึงประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคีเครือข่ายและชุมชนท้องถิน่ พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับเมื่อเกิดเหตุ

๑๒
๓.๘ กลุม่ ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสุชาดา กองสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา แจ้งทีป่ ระชุมทราบ ดังนี้
3.8.1 การมอบเกียรติบัตรโครงการ “เปิดบ้าน สานฝัน สู่เส้นทางสายอาชีพ Open House ๒๐๒๐”
ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคเลย จัดงาน
วิช าการโครงการ“เปิ ดบ้ าน สานฝัน สู่เส้ น ทางสายอาชีพ ” Open House ๒๐๒๐” เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพั นธ์
๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยเทคนิคเลย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับรู้และ เห็นสภาพ
จริงในการเรียนต่อสายอาชีพ ที่จะทำให้นักเรียนมีความตระหนักตัดสินใจเข้าเรียนต่อสายอาชีพและเกิดสัมฤทธิผล
ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามนโยบายที่ สพฐ.กำหนด จึงมอบเกียรติบัตร ให้แก่โรงเรียนที่นำนักเรียนเข้า
ร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน ๒๐ โรงเรียน ดังนี้
รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมงาน
“เปิดบ้าน สานฝัน สู่เส้นทางสายอาชีพ Open House ๒๐๒๐”
ที่
โรงเรียน
เลขที่เกียรติบัตร
๑ โรงเรียนบ้านนาแขม
๔๗๓
๒ โรงเรียนบ้านน้ำแคม
๔๗๔
๓ โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน
๔๗๕
๔ โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน
๔๗๖
๕ โรงเรียนบ้านกกดู่
๔๗๗
๖ โรงเรียนบ้านน้ำภู
๔๗๘
๗ โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย
๔๗๙
๘ โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา
๔๘๐
๙ โรงเรียนบ้านใหม่
๔๘๑
๑๐ โรงเรียนบ้านสงเปือย
๔๘๒
๑๑ โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ
๔๘๓
๑๒ โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้
๔๘๔
๑๓ โรงเรียนบ้านห้วยตาด
๔๘๕
๑๔ โรงเรียนบ้านห้วยตาด
๔๘๖
๑๕ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
๔๘๗
๑๖ โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๕๙
๔๘๘
๑๗ โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก
๔๘๙
๑๘ โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น
๔๙๐
๑๙ โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย
๔๙๑
๒๐ โรงเรียนบ้านห้วยทราย
๔๙๒
๒๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร
๔๙๓

๑๓
3.8.2 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพและการส่งเสริมให้นักเรียนจบการศึกษา
ภาคบังคับ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้อัตราการออกกลางคันของนักเรียนเป็น
ตัวชี้วัดความสำเร็จในการจัดการศึ กษาซึ่งได้กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การบริหารจัดการศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๓ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาได้กำหนดไว้ ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ โครงการส่งเสริมการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและพัฒ นาระบบการดูแลช่วยเหลือคุ้มครอง
นักเรียนปีแห่งการ “รู้จัก รัก เข้าใจ ห่วงใย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” สนองนโยบาย ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการ
เข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ตัวชี้วัดที่ ๑ ผู้เรียนทุกคน
สามารถเข้ าเรี ย นในสถานศึก ษาที่ มี คุ ณ ภาพเป็ น มาตรฐานเสมอกั น ตั ว ชี้วั ด ที่ ๗ สถานศึ ก ษามี ร ะบบการดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ
จากนโยบายข้างต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ จึงขอความร่วมมือให้
สถานศึ กษาได้ด ำเนิ น การขับ เคลื่ อ นการเพิ่ ม โอกาสทางการศึก ษาที่ มี คุ ณ ภาพและการส่ งเสริม ให้ นัก เรีย นจบ
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพเพื่อสร้างคุณภาพให้แก่ผู้เรียนในโอกาสต่อไป
ในปี ง บประมาณ ๒๕๖๒ กลุ่ ม ส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาได้ ดำเนิ น งานการเพิ่ ม โอกาส
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพและการส่งเสริมให้นักเรียนจบการศึ กษาภาคบังคับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีผลการดำเนินงานดังนี้

๑๔

3.8.3 การดำเนินงานแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) กำหนดให้การแนะแนวเป็นภารกิจที่สถานศึกษาต้องดำเนินการ เพื่อส่งเสริม
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนได้ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ในส่วนที่เป็นกิจกรรม
แนะแนวและกิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เรี ย นได้ ร ะบุ ให้ เป็ น กิ จกรรมที่ ส่ งเสริม และพั ฒ นาผู้ เรีย น ให้ รู้จัก ตนเอง รู้ รัก ษ์
สิ่งแวดล้อมสามารถตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กำหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพ สามารถปรับ
ตนได้อย่างเหมาะสม และช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจนักเรียนที่เป็น กิจกรรมช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครอง
ในการมีส่วนร่วมพัฒนานักเรียน
จากหลั ก คิ ด ข้ างต้ น สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได้ จั ด ทำแผนพั ฒ นาการ
แนะแนวและแผนกิจกรรมแนะแนว ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ซึ่งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ดำเนินการจัดส่งแผนพัฒนาการแนะแนวและแผนกิจกรรม
แนะแนวให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด เรียบร้อยแล้วตาม QR Code นี้ จึงแจ้งผู้บริหารสถานศึกษาได้นำนโยบาย
สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมไปสู่การจัดการเรียนการสอนเพื่อเป็นกลไกการพัฒนานักเรียนให้ดำรงตนอยู่ ในสังคม
วิถีแห่งการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นสุข

๑๕

แผนพัฒนาการแนะแนวและแนวทางการจัดกิจกรรมการแนะแนว

แนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนวชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ /ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
3.8.4 การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้ ว ยคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานของโรงเรี ย นในสั งกั ด ได้ ค รบวาระ ๔ ปี ในวั น ที่
๓๑ มี น าคม ๒๕๖๓ ดั ง นั้ น จึ ง ขอแจ้ ง ให้ โ รงเรี ย นในสั ง กั ด ทุ ก โรงเรี ย น ได้ พิ จ ารณาสรรหาและการเลื อ ก
คณะกรรมการสถานศึ กษาขั้น พื้ น ฐานชุ ดใหม่ ภายใน ๙๐ วัน ตามพระราชบั ญ ญั ติระเบี ย บบริห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๓๘ วรรคสองและวรรคสาม ประกอบกั บกฎกระทรวงกำหนดจำนวน
กรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการวาระการดำรงตำแหน่งและ
การพ้ น จากตำแหน่ งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้ น พื้ น ฐาน พ.ศ.๒๕๔๖ ซึ่งในสถานศึกษาขนาดเล็ กให้ มี
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๙ คน และสถานศึกษา ขนาดใหญ่ ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑๕ คน ประกอบด้วย
คณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียน
โรงเรียน
ขนาดเล็ก ๙ คน
ขนาดใหญ่ ๑๕ คน
๑.ประธานกรรมการ
๑
๑
๒. กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง
๑
๑
๓. กรรมการที่เป็นผู้แทนครู
๑
๑
๔. กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์การชุมชน
๑
๑
๕. กรรมการที่เป็นผู้แทน อปท.
๑
๑
๖. กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า
๑
๑
๗. กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
๑
๒
และหรือผู้แทนองค์การศาสนาในพื้นที่
๘. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑
๖
๙. ผู้อำนวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ
๑
๑
รวม
๙
๑๕
**ทั้งนี้ ได้แจ้งเป็นหนังสือราชการไปยังโรงเรียนทุกแห่งแล้ว

๑๖
3.8.5 การจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓)
ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.๖๑๘/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ กำหนดให้
โรงเรียนจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๓) ภายในเวลา ๓๐ วัน
นับจากวันอนุมัติผลการเรียนและสำเร็จการศึกษาแต่ละครั้ง ดังนี้
๑) ระดับประถมศึกษา ให้จัดทำครั้งละ ๒ ชุด เก็บรักษาไว้ ที่สถานศึกษา ๑ ชุด ส่งเก็บรักษา
ที่สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาต้นสังกัดของสถานศึกษา จำนวน ๑ ชุด
๒) ระดับมัธยมศึกษา ให้จัดทำครั้งละ ๓ ชุด เก็บรักษาไว้ที่สถานศึกษา ๑ ชุด ส่งเก็บรักษา
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้น สังกัดของสถานศึกษา จำนวน ๑ ชุด และส่งรักษาที่สำนั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๑ ชุด
3.8.6 การติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาและการนำเข้า ข้ อมูลระบบ CATAS
System
ด้วยสำนั กงานปลั ดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ขอความร่วมมือให้ ส ถานศึกษาทุกแห่ ง ดำเนินการ
คั ด กรองนั ก เรี ย น ที่ เข้ า ไปเกี่ ย วข้ อ งกั บ สารเสพติ ด /ยาเสพติ ด และกำกั บ ติ ด ตาม การนำเข้ า ข้ อ มู ล สภาพ
การใช้สารเสพติดในสถานศึกษาของสถานศึกษาทุกแห่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยบันทึกข้อมูลผ่าน
ระบบดู แลและติ ดตามการใช้ สารเสพติ ดในสถานศึ กษา Care And Trace Addiction in School System (CATAS
System)
ในการนี้ สำนั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได้ แ จ้ งว่ า จากการรายงานของสถานศึ ก ษา
ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า มีสถานศึกษาที่รายงานข้อมูลเข้าสู่ระบบทั่วประเทศทั้ งสิ้น จำนวน
๑๘,๓๘๓ แห่ง จากจำนวนสถานศึกษาทั้งสิ้น ๓๖,๖๑๖ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๒๐ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงาน
มีข้อมูลที่ ครบถ้วน และสามารถช่วยเหลื อนักเรียนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต ๑ จึงขอความร่วมมือให้ดำเนินการดังนี้
๑) ให้สถานศึกษานำเข้าข้อมูลสู่ระบบ CATAS System ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
๒) ให้สถานศึกษาตรวจสอบข้อมูลนักเรียนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ได้แก่
การดูแ ลช่วยเหลื อ และสถานะปั จ จุบั น ของผู้ที่ได้รับการดู แลช่วยเหลื อและทำการปรับปรุง แก้ไขข้อมูล ให้ เป็ น
ปัจจุบัน ทั้งนี้หากไม่มีการปรับปรุงข้อมูลสถานะหรือไม่กรอกข้อมูลในส่วนนี้ รายชื่อของนักเรียน จะไม่ถูกลบออก
จากระบบ และจำปรากฏอยู่เป็นข้อมูลต่อเนื่องในปีการศึกษา ๒๕๖๓

๑๗

3.8.7 การดำเนินงานแผนปฎิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๓
ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการป้องกันและ
แก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ในสถานศึ ก ษา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ตามแผนปฎิ บั ติ ก ารด้ า นการป้ อ งกั น
และปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๓โดยมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเสพติด
ลดระดับความรุนแรงของปั ญหาตามยุทธศาสตร์ชาติและนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด”
ตาม QR COLD ดังแนบ

๓.๙ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายมณฑล พร้อมสันเทียะ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
3.9.1 จั ด สรรค่ า เช่ า ใช้ บ ริ ก ารสั ญ ญาณอิ น เทอร์ เ น็ ต ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ .2563
ระยะเวลา 3 เดือน (เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2563)
เบิกจ่ายได้ต่อเมื่อกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์แจ้งโอนเงินงวดแล้ว ติดตามได้ทางระบบ
บริหารงบประมาณ E-Budget
3.9.2 การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งเช่ า ใช้ สั ญ ญาณอิ น เทอร์ เน็ ต ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ.2563
ระยะเวลา 5 เดือน (เดือน พฤษภาคม – กันยายน 2563)
ตามที่ สพฐ. ได้มอบหมายให้ สพท. จำนวน 19 เขต (แบ่งตามกลุ่มพื้นที่การบริการการศึกษาขั้น
พื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ) เป็นผู้แทนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต นั้น
สำหรับ สพป.เลย เขต 1 และโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน สพฐ.ได้มอบหมายให้ สพป.อุดรธานี
เขต 1 เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ในเบื้องต้นขณะนี้ทาง สพป.อุดรธานี เขต 1
ได้กำหนด TOR เสร็จเรียบร้อยแล้วและประกาศหาผู้ให้บริการอยู่ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ขอเสนอให้โรงเรียนในสังกัด ดำเนินการดังนี้
๑) โรงเรียนที่เบิกจ่ายค่าเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตจากงบประมาณ ให้ติดต่อผู้ให้บริการแจ้ง
สงวนสิ ท ธิ์ ก ารเช่ าใช้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เน็ ต กั บ ผู้ ให้ บ ริ ก ารที่ มี อ ยู่ เดิ ม เพื่ อ ยกเลิ ก การเช่ า ใช้ สั ญ ญาณตั้ งแต่ วั น ที่
1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป เนื่องจากเงินงบประมาณที่โรงเรียนได้รับ โอนไปให้เขตตรวจราชการที่ 10 เป็น
ผู้ดำเนินการ
๒) โรงเรียนที่ไม่เบิกจ่ายค่าเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตจากงบประมาณ ก็ไม่ต้องทำอะไรท่านก็
ใช้ตามที่ท่านใช้อยู่ต่อไป

๑๘
3.9.3 โรงเรียนที่ใช้ DLTV
เนื่องจากการย้ายช่องทีวีจากดาวเทียมไทยคม 5 ไปยัง ดาวเทียมไทยคม 6/8 ทำให้บางโรงเรียน
ใช้งานไม่ได้ ก่อนเปิดเทอมกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ จะดำเนินการซ่อมบำรุงให้สามารถใช้งานได้ขอให้
โรงเรียนแจ้งซ่อมมาทางระบบซ่อมบำรุงอุปกรณ์เทคโนโลยีฯ e-maintenance.loei1.go.th

3.9.4 การใช้งานอีเมล์ สพป.เลย เขต 1 @loei1.go.th
สืบเนื่องจากรหัสผู้ดูแลระบบถูกเปลี่ยนแปลง ไม่สามารถเข้าจัดการระบบ G Suits ได้ระหว่างวันที่
4 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา และมีการนำอีเมล์ไปขาย ทาง Google Cloud Support ได้ให้ความช่วยเหลือ
จนสามารถกู้ระบบกลับมาใช้งานได้ดังเดิมทั้งนี้ทาง Google G Suits ได้ปรับปรุงระบบความปลอดภัย จึงขอให้ท่าน
ที่ ใ ช้ อี เ มล์ ข องสำนั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษ า @loei1.go.th ได้ ด ำเนิ น การเปลี่ ย นรหั สผ่ า นของท่ า น
จาก 12345678 เป็นรหัสผ่านที่มีความปลอดภัยมากขึ้น ท่านที่ประสบปัญหาการใช้งานขอให้ติดต่อขอความ
ช่วยเหลือได้ที่กลุ่ม หรือเว็บไซต์ระบบบริการซ่อมบำรุง e-mantenance.loei1.go.th ต่อไป

๑๙
3.9.5 ระบบบริการภาครัฐ E-SERVICE
สพป.เลย เขต 1 ได้พัฒนาระบบบริการภาครัฐ E-SERVICE ให้บริการโดยใช้ Digital
Technology ผ่านโทรศัพท์มือถือและเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตได้แล้ว ที่ e-service.loei1.go.th

3.9.6 การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC
การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC สิ้นปีการศึกษา เป็นข้อมูลนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริง
ในวันสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 25 มีนาคม 2563
๓.๑๐ กลุ่มกฎหมายและคดี
นายสถิตคุณ บุญเรือน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุม่ กฎหมายและคดี แจ้งทีป่ ระชุมทราบ ดังนี้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓.๑๑ หน่วยตรวจสอบภายใน
นายธันยพงศ์ งอยปัดพันธ์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน แจ้งทีป่ ระชุมทราบ ดังนี้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………

