ระเบียบวาระการประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

ครั้งที่ 2/๒๕63

วันที่ 9 มีนาคม 2563
ณ ห้องประชุม “อาคาร 1 ชั้น 2”
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ครั้งที่ 2/2563
วันที่ 9 มีนาคม 2563
ณ ห้องประชุม “อาคาร 1 ชั้น 2” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
**************************
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่ อ งการรั บ เข็ ม ที่ ร ะลึ ก สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชทานให้กับบุคลการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรี ส ะเกษ เขต 4 ในฐานะเป็ น ผู้ ที่ ถ วายงานและเป็ น ผู้ ป ระสานงาน เมื่ อ ครั้ ง ทรงเสด็ จ
พระราชดาเนิ น ไปทรงปฏิบั ติพระราชกรณี ย กิจในพื้นที่ จังหวั ดศรี ส ะเกษ เมื่ อวัน อังคารที่ 5
มีน าคม 2562 ณ วัดบ้ านกระบี่ (โรงเรียนกันทรลั กษ์ธรรมวิทย์) อาเภอกันทรลั กษ์ จังหวัด
ศรีสะเกษ จานวน 12 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี
ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
2. นายธีรวัฒน์ คาศรี
รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
3. นางสาวมยุรี สารีบุตร
ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
4. นางชลลัดดา เปี่ยมอักโข
ข้าราชการบานาญ
5. นางตันหยง กิ่งบรรเทา
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
6. นางรุ่งอรุณ บุญไว
รักษาการในตาแหน่ง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
7. นางสาวประพิณ จินตวรรณ ศึกษานิเทศก์
8. นางสุมาลี แก้วโมกข์
ผอ.โรงเรียนบ้านตานวน
9. นางธัญรดา บุญโต
รักษาการในตาแหน่ง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
10. นางรุ่งนภา งามสง่า
นักวิชาการศึกษา
11. นางสุชัญญา รักษาวงษ์
นักทรัพยากรบุคคล
12. นางสาวชยานี ธีรภูวนัตน์ ศึกษานิเทศก์
13. นางราตรี แทนคา
ศึกษานิเทศก์
14. นายเพชร วงพรมมา
ผอ.โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
14. นางพัณธิมาภรณ์ ดวงมณี เจ้าพนักงานธุรการ
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เรื่องมอบทุนของกองทุนสานฝันปันน้าใจ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน
ขาดแคลน ครั้งที่ ๒/25๖๓ มีจานวน ๑๐ ทุน ทุนละ ๒,๐๐๐.- บาท ดังรายชื่อต่อไปนี้
บัญชีรายชือ่ นักเรียนยากจน
ได้รับทุนจากกองทุนสานฝันปันน้าใจ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
ปี 2563
ครัง้ ที่ 2/2563

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1.3

ชื่อ - สกุล
เด็กชายกิตติพงศ์ ทองน้อย
เด็กชายพีรพัฒน์ ประสมศรี
เด็กหญิงสุณิสา หวนคะนึง
เด็กหญิงปาณิดา รุณพงษ์
เด็กหญิงนิราวรรณ เพิม่ ผล
เด็กชายธรรมรัฐ บุญรอด
เด็กชายกิตติพงษ์ ปรางศรี
เด็กชายวีรภัทร ศิริเวช
เด็กหญิงทิพมนต์ ศิริปี

โรงเรียน
บ้านตระกาศขอนแก่น
บ้านตาแท่น
บ้านโดนอาว
บ้านโนนงาม
บ้านซาผักแว่น-นาซา
บ้านหนองบัวเรณ
บ้านกันจด
บ้านปุน
บ้านคากลาง
บ้านหนองฮาง

กลุม่ โรงเรียน
เมืองกันทร์
มออีแดง
พนมดงรัก
บึงระนาม
ภูกระจาน
ตาหนักไทร
น้าตกห้วยจันทน์
ศรีรัตนะ
เบญจลักษ์
เบญจลักษ์

อายุ (ปี)
10

ชั้น
ป.4

12
11
9
9
7

ป.4
ป.6
ป.3
ป.4
ป.1

7
11

ป.1
ป.5

วันทีร่ ับทุน
9 มี.ค.63
9 มี.ค.63
9 มี.ค.63
9 มี.ค.63
9 มี.ค.63
9 มี.ค.63
9 มี.ค.63
9 มี.ค.63
9 มี.ค.63
9 มี.ค.63

เรื่อง รายงานสถานภาพสมาชิก ช.พ.ค. จังหวัดศรีสะเกษ ประจาเดือน มกราคม 2563 ช.พ.ค.
หักเงิน สงเคราะห์รายศพ 630.00 บาท
สมาชิก ช.พ.ค. ยกมาจากเดือนที่แล้ว
จานวน
20,457
ราย
สมาชิก ช.พ.ค. เข้าใหม่
จานวน
11
ราย
สมาชิก ช.พ.ค. ย้ายเข้า
จานวน
4
ราย
สมาชิก ช.พ.ค. ขอกลับ
จานวน
2
ราย
สมาชิก ช.พ.ค. ย้ายออก
จานวน
11
ราย
สมาชิก ช.พ.ค. จาหน่าย (ถึงแก่กรรม)
จานวน
16
ราย
สมาชิก ช.พ.ค. จาหน่าย (ถอนชื่อ/สมัครซ้า/ลาออก) จานวน
ราย
ยอดคงเหลือ
จานวน
20,447
ราย
จังหวัดเก็บเงินสงเคราะห์รายศพได้
จานวน
19,348
ราย
สมาชิก ช.พ.ค. ทดรองจ่าย
จานวน
25
ราย
เก็บไม่ได้ (ค้างชาระ)
จานวน
1,074
ราย
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1.5

คิดเป็นร้อยละ
94.62
เรื่องการหักเงินสงเคราะห์รายศพ 304.00 บาท
สมาชิก ช.พ.ส. ยกมาจากเดือนที่แล้ว
จานวน
10,023
ราย
สมาชิก ช.พ.ส. เข้าใหม่
จานวน
1
ราย
สมาชิก ช.พ.ส. ย้ายเข้า
จานวน
4
ราย
สมาชิก ช.พ.ส. ขอกลับ
จานวน
ราย
สมาชิก ช.พ.ส. ย้ายออก
จานวน
4
ราย
สมาชิก ช.พ.ส. จาหน่าย (ถึงแก่กรรม)
จานวน
8
ราย
สมาชิก ช.พ.ส. จาหน่าย (ลาออก/หย่า/สมัครซ้า/ถอนชื่อ) จานวน
3 ราย
ยอดคงเหลือ
จานวน
10,013 ราย
จังหวัดเก็บเงินสงเคราะห์รายศพได้
จานวน
9,608
ราย
สมาชิก ช.พ.ส. ทดรองจ่าย
จานวน
5
ราย
เก็บไม่ได้ (ค้างชาระ)
จานวน
400
ราย
คิดเป็นร้อยละ
95.95
เรื่องการแสดงจานวนสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ทั่วประเทศ ประจาเดือน มกราคม 2562
ช.พ.ค.
1. จานวนสมาชิกยกมาจากงวดก่อน
945,073
ราย
2. จานวนสมาชิกเข้าใหม่
231
ราย
3. จานวนสมาชิกขอกลับ
39
ราย
4. จานวนสมาชิกจาหน่าย
676
ราย
5. จานวนสมาชิกเมื่อวันสิ้นงวด
944,667 ราย
หมายเหตุ
(1) คาว่างวด หมายถึงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 20
มกราคม 2563
(2) จานวนสมาชิกจาหน่ายระหว่างงวดประกอบด้วยสาเหตุ ดังนี้
ถึงแก่กรรม
625 ราย
ลาออก
51
ราย
พ้นจากสภาพสมาชิก
ราย
สมัครซ้า
ราย
(3) จานวนสมาชิกที่พ้นสภาพสมาชิกภาพ ตั้งแต่เริ่มดาเนินกิจการถึงสิ้นงวด

-4มกราคม 2563 มีจานวน 280,658 ราย
เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม ครอบครัวของสมาชิกมีสิทธิได้รับการสงเคราะห์ตาม
ระเบียบ ช.พ.ค. แยกเงินสงเคราะห์เป็น 2 ประเภท
1. เงินสงเคราะห์จัดการศพ ศพละไม่เกิน 200,000 บาท
2. เงินสงเคราะห์ ครอบครัว จานวนเงินตามที่เก็บได้จากเพื่อนสมาชิกที่มีชีวิตอยู่ โดยหั กค่า
จัดการศพ และค่าใช้จ่ายในการดาเนินการแล้วประมาณ 700,000 บาท
ช.พ.ส.
1. จานวนสมาชิกยกมาจากงวดก่อน
389,769
ราย
2. จานวนสมาชิกเข้าใหม่
52
ราย
3. จานวนสมาชิกขอกลับ
16
ราย
4. จานวนสมาชิกจาหน่าย
374
ราย
5. จานวนสมาชิกเมื่อวันสิ้นงวด
389,463
ราย
หมายเหตุ
(1) คาว่างวด หมายถึงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 20
มกราคม 2563
(2) จานวนสมาชิกจาหน่ายระหว่างงวดประกอบด้วยสาเหตุ ดังนี้
ถึงแก่กรรม
309 ราย
ลาออก
12
ราย
ถอนชื่อ
22 ราย
หย่ากับคู่สมรส
31 ราย
สมัครซ้า พ้น
ราย
จากสภาพสมาชิก
ราย
(3) จานวนสมาชิกที่พ้นสภาพสมาชิกภาพ ตั้งแต่เริ่มดาเนินกิจการถึงสิ้นงวด
มกราคม 2563 มีจานวน 106,730 ราย
เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม ครอบครัวของสมาชิกมีสิทธิได้รับการสงเคราะห์ตาม
ระเบียบ ช.พ.ส. แยกเงินสงเคราะห์เป็น 2 ประเภท
1. เงินสงเคราะห์จัดการศพ ศพละไม่เกิน 100,000 บาท
2. เงินสงเคราะห์ ครอบครัว จานวนเงินตามที่เก็บได้จากเพื่อนสมาชิกที่มีชีวิตอยู่ โดยหักค่า
จัดการศพและค่าใช้จ่ายในการดาเนินการแล้วประมาณ 270,000 บาท
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เรื่องการหักเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค./ช.พ.ส. ประจาปี 2563
ประจาเดือน
ช.พ.ค.
ช.พ.ส.
มกราคม
630.00
304.00
กุมภาพันธ์
625.00
309.00
รวม
1,255.00
613.00
1.7 เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาแบ่งจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.
1. กรณีไม่ได้ระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว (ภายใต้บังคับข้อ 8 แห่งระเบียบ ช..พ.ค.
พ.ศ.2561) เงินสงเคราะห์ครอบครัวให้แบ่งจ่ายตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
1. กรณีสมาชิกภาพ ช.พ.ค. มีคู่สมรส และมีบุตรไม่เกินสองคน เงินสงเคราะห์ครอบครัว
แบ่งออกเป็นสองส่วน ให้เป็นของคู่สมรสหนึ่งส่วน และเป็นของบุตรหนึ่งส่วน
2. กรณี ส มาชิ ก ภาพ ช.พ.ค. มี คู่ ส มรส และมี บุ ต รเกิ น กว่ า สองคน เงิ น สงเคราะห์
ครอบครัวแบ่งออกเป็นสามส่วน ให้เป็นของคู่สมรสหนึ่งส่วน เป็นของบุตรสองส่วน
3. กรณีส มาชิกภาพ ช.พ.ค. มีคู่ส มรส และมีบุตรไม่เกินสองคน และมีบิดา มารดา
เงินสงเคราะห์ครอบครัวแบ่งออกเป็นสองส่วน ให้เป็นของคู่สมรสหนึ่งส่วน เป็นของบิดามารดาและบุตร
หนึ่งส่วน
4. กรณีสมาชิกภาพ ช.พ.ค. มีคู่สมรส และมีบุตรเกินกว่าสองคน และมีบิดา มารดา
เงินสงเคราะห์ครอบครัวแบ่งออกเป็นสามส่วน ให้เป็นของคู่สมรสหนึ่งส่วน เป็นของบิดามารดาและบุตร
สองส่วน
5. กรณีสมาชิกภาพ ช.พ.ค. มีคู่สมรส และมีบิดา มารดา เงิ นสงเคราะห์ครอบครัวแบ่ง
ออกเป็นสี่ส่วน ให้เป็นของคู่สมรสสามส่วน เป็นของบิดามารดาหนึ่งส่วน
6. กรณีสมาชิกภาพ ช.พ.ค. มีบุตร และมีบิดา มารดา เงินสงเคราะห์ครอบครัวแบ่ง
ออกเป็นห้าส่วน ให้เป็นของบุตรสี่ส่วน ให้เป็นของบิดามารดาหนึ่งส่วน
7. ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวเป็นผู้อยู่ในอุปการะอย่างบุตร ให้เงิน
สงเคราะห์ครอบครัวทั้งหมดใดตกเป็นของผู้อยู่ในอุปการะอย่างบุตร หากมีผู้อยู่ในอุปการะอย่างบุตร
หลายคน ให้ได้รับส่วนแบ่งคนละหนึ่งส่วนเท่าๆกัน
8. ในกรณี ผู้ มี สิ ท ธิ รั บ เงิ น สงเคราะห์ ค รอบครั ว เป็ น ผู้ อุ ป การะ ให้ เ งิ น ส งเคราะห์
ครอบครัวทั้งหมดตกเป็น ของผู้ อุปการะ หากมีผู้อุปการะหลายคน ให้ได้รับส่วนแบ่งคนละหนึ่งส่ว น
เท่าๆกัน

-6เงินส่วนแบ่งในส่วนของบุตร รวมทัง้ ในส่วนของบิดามารดาและบุตรตามวรรคหนึ่งทุกกรณีให้แบ่ง ดังนี้
1. เงินส่วนแบ่งในส่วนของบุตร ให้บุตรได้รับส่วนแบ่งคนละหนึ่งส่วนเท่าๆกัน เว้นแต่
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและบุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว แต่ยังคงศึกษาอยู่และมีอายุไม่เกินยี่สิบห้าปี ให้
ได้รับคนละสองส่วน
2. เงินส่วนแบ่งในส่วนของบิดามารดาและบุตร ให้บิดามารดาและบุตรได้รับส่วนแบ่ง
คนละหนึ่งส่วนเท่าๆกัน เว้นแต่บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและบุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว แต่ยังคงศึกษาอยู่
และมีอายุไม่เกินยี่สิบห้าปีให้ได้รับคนละสองส่วน
2. กรณีร ะบุผู้ มีสิ ทธิรั บ เงินสงเคราะห์ ครอบครัว (ภายใต้ข้อบังคับข้อ 17 หรือข้อ 18 แห่ ง
ระเบียบ ช.พ.ค. พ.ศ.2561) เงินสงเคราะห์ครอบครัวให้แบ่งจ่ายตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
1. กรณีระบุบุคคลในลาดับเดียวกันหลายคน ให้แบ่งจ่ายคนละเท่าๆ กัน โดยให้จ่าย
บุคคลในลาดับ 8 (1) ก่อน เว้นแต่ไม่มีบุคคลตามข้อ 8 (1) ให้จ่ายบุคคลตามข้อ 8 (2) ถ้าไม่มีบุคคลตาม
ข้อ 8 (1) และข้อ 8 (2) ให้จ่ายบุคคลตามข้อ 8 (3)
2. กรณีผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวตามที่สมาชิก ช.พ.ค.ระบุไว้ ผู้ใดถึงแก่ความ
ตายไปก่อนสมาชิก ช.พ.ค. ให้จ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวแก่ผู้มีสิทธิรับเงินที่ยังมีชีวิตอยู่ตามที่สมาชิก
ช.พ.ค. ระบุไว้คนละหนึ่งส่วนเท่าๆกัน
3. กรณี ผู้ มี สิ ท ธิรั บเงิน ตามที่ ส มาชิ ก ช.พ.ค. ระบุ ไว้ ถึง แก่ ความตายไปก่ อนสมาชิ ก
ช.พ.ค. ทั้งหมด ให้จ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวตามหลักเกณฑ์การแบ่งจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว
กรณีสมาชิก ช.พ.ค. ไม่ได้ระบุผู้มีสิทธิรับเงิน
1.8 เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาแบ่งจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ส.
การจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์กร ช.พ.ส. ผู้มีสิทธิ
รับเงินสงเคราะห์ครอบครัว คือ คู่สมรสของสมาชิก ช.พ.ส. ที่ระบุไว้ในใบสมัคร
กรณีคู่สมรสถึงแก่ความตาย ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งเป็นผู้มีสิทธิรับเงินก่อนหลังตามระเบียบ โดยให้
ได้รับส่วนแบ่งคนละเท่าๆกัน
1. บุตรของสมาชิก และบุตรของคู่สมรสสมาชิก ช.พ.ส.
2. บิดามารดาของสมาชิก ช.พ.ส. และบิดามารดาของคู่สมรสสมาชิก ช.พ.ส.
3. ผู้อยู่ในอุปการะอย่างบุตรของสมาชิก ช.พ.ส.
4. ผู้อุปการะสมาชิก ช.พ.ส.
5. ผู้มีสิทธิรับเงินตามที่ผู้ถึงแก่กรรมได้ระบุไว้ (ขอดารงกรณีหย่า/ช.พ.ส.สืบแทน)
ที่ประชุม
...................................................
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มติที่ประชุม ...................................................
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
3.1 เรื่องรายชื่อผู้มอบเงินให้กองทุน (กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)
1. นายสมศักดิ์ คาตัน
จานวนเงิน
2,000 บาท
2. นายพิทักษ์ ทาทอง
จานวนเงิน
3,000 บาท
3. บริษัทเมืองทองกระจา
จานวนเงิน
1,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
6,000.- บาท
3.2 เรื่ องกองทุน สานฝั น ปัน น้าใจ สพป.ศรีส ะเกษ เขต ๔ โดยมติ ที่ประชุมคณะกรรมการบริห าร
กองทุนสานฝันปันน้าใจ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศคณะกรรมการกองทุนสานฝันปันน้าใจ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะ
เกษ เขต ๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาเงินและทรัพย์สิน การเบิกจ่า ยเงินการรับเงินและการ
ตรวจสอบการเงินการบัญชีกองทุน พ.ศ.๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒ หมวด
ที่ ๑ ข้อกาหนดในการรับเงิน ส่วนที่ ๑ การรับเงิน ข้อที่ ๖ ให้กองทุนเปิดบัญชีเงินฝาก ประเภท
เงินฝากสะสมทรัพย์กับธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส กันทรลักษ์ โดยใช้ชื่อบัญชีว่า “เงิน
เพื่อกองทุนสานฝันปันน้าใจ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔” เพื่อให้สามารถดาเนินการเปลี่ยนสถาบัน
การฝากเงินใหม่ได้โดยถูกต้อง โดยให้เพิ่มสถาบันการเงินที่ฝากเงินของกองทุน จาก ธนาคาร
กรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส กันทรลักษ์ เพิ่มเป็น สหกรณ์กรณ์ออมทรัพย์ครู ศรีสะเกษ จากัด อีก
สถาบันการเงินหนึ่ง เพื่อให้ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มขึ้นและเป็นรายได้ของกองทุนที่จะสามารถ
ช่วยเหลือนักเรียนยากจน ขาดแคลนได้เพิ่มขึ้น โดยให้เปิดบัญชีเงินฝากในนามคณะกรรมการที่
ได้รับแต่งตั้งตามคาสั่งของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรี สะเกษ เขต ๔ และเป็น
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรีสะเกษ จากัด จานวน ๕ คน เงื่อนไขในการเบิกถอน ๓ ใน ๕
คน ทั้งนี้ให้มีชื่อผู้ที่มีอานาจเบิกถอนคนเดิมจากบัญชีที่ฝากกับธนาคารกรุงเทพจากัด สาขาเทสโก้
โลตัส กันทรลักษ์ จานวน ๓ คน และเพิ่มใหม่อีก ๒ คน โดยเบิกถอนเงินกองทุนจากธนาคาร
กรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส กันทรลักษ์ จานวนหนึ่งคิดเป็น 90% ของจานวนเงินคงเหลือใน
บัญชีเดิม เพื่อเปิดบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จากัด และคงเหลือไว้ในบัญชี
เดิมของธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส กันทรลักษ์ 10% เพื่อสะดวกในการเบิกถอดเมื่อมี
มอบเงินทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนในการประชุมประจาเดือนของผู้บริหารโรงเรียน
ต่อไป
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3.3

ยอดเงินในบัญชีกองทุนสานฝันปันน้้าใจ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ ธนาคารกรุงเทพ สาขา เทสโก้
โลตัส กันทรลักษ์ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จ้านวนเงินทั้งสิ้น ๑,๐๗๑,๕๐๘.๘๖ บาท
(หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดบาทแปดสิบหกสตางค์) ถอนเงินเพื่อเปิดบัญชีเงินฝากกับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดศรีสะเกษ อีก ๑ บัญชี เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จานวน
๙๖๔,๐๐๐ บาท (เก้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยคณะกรรมการตามค้าสั่ง สพป.ศรีสะเกษ
เขต ๔ ที่ ๐๕๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
สรุปยอดเงินในบัญชีกองทุนสานฝันปันนาใจ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๑. ธนาคารกรุงเทพ สาขา เทสโก้ โลตัสกันทรลักษ์
จ้านวน ๑๐๗,๕๐๘.๘๖ บาท
๒. สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรีสะเกษ จ้ากัด
จ้านวน
๙๖๔,๐๐๐ บาท
รวมทังสิน
๑,๐๗๑,๕๐๘.๘๖ บาท
(หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดบาทแปดสิบหกสตางค์)
เรื่ อ งรายชื่อ การสร้ างบ้ า นให้ ค รอบครัว นั กเรีย น โครงการจิต อาสา เราทาความดี ด้ว ยหั ว ใจ
ซ่อมสร้างบ้านให้กับนักเรียน ปีงบประมาณ 2563
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เรื่องร่างกาหนดการโครงการจิตอาสา เราทาความดีด้วยหัวใจ ซ่อมสร้างบ้านให้กับนักเรียน
กาหนดการ
โครงการจิตอาสาเราทาความดีด้วยหัวใจ ซ่อมสร้างบ้านให้กับนักเรียน
วันที่ ...... มีนาคม 2563
ณ โรงเรียนบ้านสังเม็ก ,โรงเรียนอนุบาลดารงราชานุสรณ์ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
**********************
08.00 -09.00 น.
ผู้ มี เ กี ย รติ ผู้ บ ริ ห าร คณะครู นั ก เรี ย น พร้ อ มกั น ณ บริ เ วณบ้ า นนั ก เรี ย น
บ้านสังเม็ก ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
09.00 น.
-ประธานในพิ ธี ม าถึ ง นายอ านาจ วิ ช ยานุ วั ติ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-ประธานดาเนินงาน (นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี) ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของโครงการ
-ประธานประกอบพิธีมอบบ้านให้กับนักเรียน
-ประธาน กล่าวเปิดงาน ให้โอวาท
-ประธานเยี่ยมชมบ้านและถ่ายภาพร่วมกับผู้สนับสนุนการสร้างบ้าน
09.40 น.
-ประธานเดินทางจากบ้านสังเม็ก ไปห้องประชุม ร.ร.อนุบาลดารงราชานุสรณ์
10.00 น.
-ประธานเดินทาง ถึงหอประชุมดารงวิทยพัฒน์ ร.ร.อนุบาลดารงราชานุสรณ์
-ประธาน คณะหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารสถานศึกษา
เยี่ยมชม นิทรรศการ โครงการจิตอาสาเราทาความดีด้วยหัวใจ ซ่อมสร้างบ้าน
ให้กับนักเรียน นิทรรศการผลการดาเนินงาน ตามจุดเน้นสาคัญ นิทรรศการ
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรสะเกษ ของ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
10.15 น.
-พิธีกรเชิญ ประธาน ผู้มีเกียรติ เข้านั่งที่รับรอง
-ชม วีดีทัศน์ การดาเนินงานสร้างบ้านให้กับนักเรียน และ ผลการดาเนินงาน
ของ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
-ประธานจัดงาน (นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี) ผอ.สพป.ศก.เขต 4 กล่าวรายงาน
-ประธานกล่าวให้โอวาท กล่าวขอบคุณผู้สนับสนุนโครงการซ่อมสร้างบ้านฯ
และมอบนโยบาย มอบโล่ เกี ย รติ บั ต ร หั ว หน้ า หน่ ว ยงาน ครู นั ก เรี ย น
สถานศึกษา และผู้ให้การสนับสนุน
-ประธานประกอบพิธีมอบบ้าน และถ่ายภาพร่วมกับผู้ให้การสนับสนุน

-1012.00 น.
13.00 น.-

-พักรับประทานอาหารกลางวัน
-ประธาน เดินทางไป ร.ร.บ้านโนนแสนคาหนองศาลาศรีสะอาด ต.บึงมะลู
อ.กันทรลักษ์
13.30 น.
–ประธานเดินทางถึงโรงเรียนบ้านโนนแสนคาหนองศาลาศรีสะอาด เพื่อเยี่ยม
ติดตามการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ
การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)
และโรงเรียนร่วมพัฒนา
14.30 น.
-ประธานเดินทางกลับ
***********************************
กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลได้ตามความเหมาะสม
3.9 เรื่องภาพโลโก้โครงการจิตอาสา เราทาความดีด้วยหัวใจ ซ่อมสร้างบ้านให้กับนักเรียน
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3.10 การปฏิ บั ติ ง านการนิ เ ทศการจั ด การศึ ก ษา ของกลุ่ ม นิ เทศ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการจั ด
การศึกษา
3.1.1 ข้อค้นพบ
๑. โรงเรียนมีการขับเคลื่อนนโยบายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยได้นาผลการทดสอบ
สอบ O-NET ในปีการศึกษาที่ผ่านมาและ Test blue printเป็นแนวทางในการวางแผนการ
ดาเนินงาน
2. โรงเรียนเน้นการอ่านออกเขียนได้ การคิดเลขเป็นและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
3. มีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลทุกโรงเรียน
4. ครูผู้สอนสามารถวิเคราะห์ปัญหาการจัดเรียนรู้ของตนเอง
5. ครูสามารถค้นหาวิธีการหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอน
6. เมื่อมีการสะท้อนผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูผู้สอนสามารถบอกได้ว่ามีประเด็นใด
ที่สามารถทาได้อีกและประเด็นใดที่ต้องปรับปรุง
7. โรงเรียนมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
8. มีการจัดการเรียนรู้ตามแผน IEP สาหรับนักเรียนเรียนร่วมที่มีการคัดกรองและนักเรียน
ที่มีความสามารถพิเศษ
9. การนิเทศภายในส่วนมากใช้การประชุมด้วยกระบวนการ PLC
10. โรงเรียนมีการประเมินผลการใช้หลักสูตรโดยตรวจสอบองค์ประกอบ สาระสาคัญและพบว่า
สามารถนาผลมาปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องโดยเฉพาะในส่วนที่มีการปรับปรุง ในสาระที่ ๕
(ภูมิศาสตร์) และหลักสูตรปฐมวัย ๒๕๖๐
11. มีการเพิ่มกิจกรรมอ่านคล่องเขียนคล่องในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ และรายวิชาอ่าน
เขียนสร้างสรรค์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
12. โรงเรียนมีการทาข้อตกลงกับองค์กรชุมชนในท้องถิ่นในการร่วมพัฒนา
13. การศึกษาเพื่ออาชีพ มีการจัดรายวิชาเพิ่มเติม คือ การเขียนแบบ การพิมพ์ดีดภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ชุมนุมเศรษฐกิจพอเพียง
14. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ DLTV และ DLIT เพื่อแก้ปัญหาครูผู้สอนไม่ครบชั้นและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
15. การดาเนินงานโรงเรียนสุจริตด้วยกิจกรรมบริษัทสร้างการดีต่อเนื่อง
16.การเพิ่มสาระการงานอาชีพในท้องถิ่นที่เน้นการปฏิบัติจริงให้สอดรับกับโรงเรียนคุณภาพ
ประจาตาบล
3.1.2 ปัญหาที่พบจากการนิเทศ
1. โรงเรียนยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ ๔ ซึ่งเกิดความลังเล สงสัย
และไม่แน่ใจในการประเมิน

-122. โรงเรียนยังกาหนดค่าเปูาหมายตามมาตรฐานการศึกษาที่ยังไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการ
3. โรงเรียนยังกาหนดจุดประสงค์วิธีการและเครื่องมือในบางโครงการและกิจกรรมไม่สะท้อน
เปูาหมายและขาดความชัดเจนตามวิสัยทัศน์
4. โรงเรียนบางแห่งยังขาดความตระหนักและรับรู้ว่าทุกโรงเรียนต้องเข้าร่วมดาเนินการตาม
โครงการโรงเรียนสุจริต
5. ปัญหาในชั้นเรียนที่พบคือ ประเด็นการใช้คาถามของครูที่ใช้คาถามความรู้ความจามากกว่า
คาถาม การนาไปใช้ การประยุกต์ต่อยอดสร้างสรรค์ของนักเรียน และช่วยนักเรียนตอบโดยไม่ให้
โอกาสในการคิดคาตอบ ส่วนนักเรียนที่นั่งหน้าชั้นและมีความตั้งใจจะเรียนรู้ได้ ส่วนนักเรียนที่
ไม่ให้สนใจจะไม่สามารถตอบคาถามได้
3.1.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
1. ข้อเสนอแนะด้านหลักสูตรสถานศึกษา ควรมีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาก่อนใช้และหลัง
ใช้หลักสูตร ควรมีการจัดทาเอกสารประกอบหลักสูตรที่ชัดเจนและให้บุคลากรในโรงเรียนทุกคน
ควรรับรู้ รับทราบและมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสถานศึกษา
2. ข้อเสนอแนะด้านระบบประกันคุณภาพการศึกษา ควรให้ข้อเสนอแนะสร้างความเข้มแข็งระบบ
ประกันภายในเข้มแข็ง ก็จะสะท้อนไปถึงระบบประกันคุณภาพภายนอก
3. ข้อเสนอแนะด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนควรมีการคัดกรองเด็กที่มีทักษะทางคณิตศาสตร์/
วิทยาศาสตร์
4. ข้อเสนอแนะด้านการจัดการเรียนรู้ก่อนการจัดกิจกรรมการสอนควรให้เด็กได้ทาแบบฝึกคิดเลข
เร็วการเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน การคิด
3.11 ผลการประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านได้ภายในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ผลการประเมิน (คน)

จานวน
นักเรียน

ดีมาก

๑.เมืองกันทร์
๒.มออีแดง

๖๙๐
๓๙๐

๓.พนมดงรัก

๔๓๕
๒๔๓

คิดเป็น
ร้อยละ
๖๓.๐๔
๖๒.๓๑

๑๒๔
๖๕

คิดเป็น
ร้อยละ
๑๗.๙๗
๑๖.๖๗

๔๖๘

๒๓๖

๕๐.๔๓

๑๒๗

๔.บึงระนาม

๒๗๑

๑๕๗

๕๗.๙๓

๕.ภูกระจาน

๓๖๔

๒๔๔

๖.ตาหนักไทร

๔๒๐

๗.ขุนโพธิภ์ ูไพร

๓๒๒

กลุ่มโรงเรียน

๕๘
๓๘

คิดเป็น
ร้อยละ
๘.๔๑
๙.๗๔

๗๓
๔๔

คิดเป็น
ร้อยละ
๑๐.๕๘
๑๑.๒๘

๒๗.๑๔

๔๗

๑๐.๐๔

๕๘

๑๒.๓๙

๖๘

๒๕.๐๙

๓๐

๑๑.๐๗

๑๖

๕.๙๐

๖๗.๐๓

๖๔

๑๗.๕๘

๒๖

๗.๑๔

๓๐

๘.๒๔

๒๕๓

๖๐.๒๔

๗๘

๑๘.๕๗

๔๖

๑๐.๙๕

๔๓

๑๐.๒๔

๒๔๒

๗๕.๑๖

๔๑

๑๒.๗๓

๒๑

๖.๕๒

๑๘

๕.๕๙

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

-13๘.น้าตกห้วยจันทน์

๓๙๔

๒๖๑

๖๖.๒๔

๕๗

๑๔.๔๗

๔๑

๑๐.๔๑

๓๕

๘.๘๘

๙.ศรีรตั นะ

๕๒๙

๓๑๔

๕๙.๓๖

๑๑๓

๒๑.๓๖

๖๔

๑๒.๑๐

๓๘

๗.๑๘

๑๐.เบญจลักษ์

๓๑๕

๒๐๙

๖๖.๓๕

๖๐

๑๙.๐๕

๒๖

๘.๒๕

๒๐

๖.๓๕

รวม
(๒๔๕ ห้องเรียน)

๔๑๖๓

๒๕๙๔

๖๒.๓๑

๗๙๗

๑๙.๑๔

๓๙๗

๙.๕๔

๓๗๕

๙.๐๑

ร้อยละ

๖๒.๓๑

๑๙.๑๔

๙.๕๔

๙.๐๑

จากตาราง ผลการทดสอบการอ่านคาพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่๑/๒๕๖๒ ดังนี้
•
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทั้งหมด ๔๑๖๓ คน
•
ผลการสอบ ดีมาก ๒๕๙๔ คน คิดเป็น ร้อยละ ๖๒.๓๑
•
ผลการสอบ ดี ๗๙๔ คน คิดเป็น ร้อยละ ๑๙.๕๔
•
ผลการสอบ พอใช้ ๓๙๗ คน คิดเป็น ร้อยละ ๙.๕๗
•
ผลการสอบ ปรับปรุง ๓๗๕ คน คิดเป็น ร้อยละ ๙.๐๑
•
มีห้องเรียน ป.๑ ทั้งหมด ๒๔๕ ห้องเรียน อ่านได้๑๐๐% จานวน ๖๑ ห้องเรียน
3.12 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
3.12.1 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓)
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สพป.ศรีสสะเกษ เขต ๔ ได้รับการประเมิน จานวน ๑๗ โรง
เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมและสมัครใจที่จะรับการประเมินช่วงของการประเมิน วันที่ ๒๕
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ในจานวน ๑๗ โรง มีการประเมิน ๒ วัน จานวน ๓
โรง และ ประเมิน ๓ วัน จานวน ๑๔ โรง
3.12.2 การเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินของเขตพื้นที่
1. ประชุมสัมมนาสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานของการประเมินฯ
สถานที่โรงเรียนอนุบาลดารงราชานุสรณ์ จานวน ๘ โรง ที่อนุบาลขุนหาญ (สิ) จานวน ๗ โรง
2. มีการนิเทศติดตามให้ความช่วยเหลือ เตรียมพร้อมรับการประเมิน
3. มีการเตรียมความพร้อมให้โรงเรียนและซ้อมประเมินก่อนการประเมินจาก สมศ.
4. ศึกษานิเทศก์เข้าร่วมสะท้อน/ร่วมรับฟังความคิดเห็นในวันประเมินของ สมศ.
3.12.3 การเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินของ สมศ.
1. ประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ที่โรงแรม
สุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี จานวน ๓ ครั้ง
๒. ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ๕
ที่โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี

-143.12.4 สรุปข้อเสนอแนะผลการประเมินรอบสี่
การศึกษาปฐมวัย
- ด้านคุณภาพของเด็ก
๑. ควรกาหนดค่าเปูาหมายทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อให้มีพัฒนาการอย่างชัดเจน
๒. ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่องระหว่างครูปฐมวัยเพื่อพัฒนา
การจัดประสบการณ์ให้มีประสิทธิผลมากขึ้น
๓. ควรได้รับการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทางภาษาที่หลากหลาย
๔. ควรได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แบบ
บูรณาการ
5. ควรส่งเสริมและพัฒนาเด็กที่มีปัญหาทางด้านอารมณ์ จิตใจ อย่างเร่งด่วน โดยการประสาน
ผู้ปกครอง และให้การดูแลอย่างใกล้ชิด
6. ควรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่องระหว่างครูปฐมวัยเพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์
ให้มปี ระสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
- ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
๑. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการใช้นวัตกรรมประกอบการจัดประสบการณ์
เด็กเพื่อพัฒนาการยกระดับคุณภาพเด็ก
๒. การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยจัดให้มี สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม
และมีเครื่องเล่นที่เพียงพอ เหมาะสมกับวัยเด็ก โดยเน้นความปลอดภัย
๓. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุาย ให้มีความเข้มแข็ง โดยผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ให้มากยิ่งขึ้น เป็นปัจจุบัน
๔. การพัฒนาครูในด้านกระบวนการการจัดประสบการณ์
๕. การประเมินการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและทาการปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษาและชุมชน
๖. ควรเร่งรัดจัดการนิเทศครูที่ไม่ตรงเอก โดยใช้การ Coaching
๗. ควรจัดหาสื่อสาหรับเด็กให้มากขึ้น
- ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
๑. ควรกาหนดค่าเปูาหมายทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อให้มีพัฒนาการอย่างชัดเจน
๒. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูปฐมวัย เนื่องจากเด็กแต่ละระดับชั้นมี
ลักษณะและพัฒนาการต่างกัน
๓. ควรประเมินตามสภาพจริง โดยประเมินพัฒนาการจากการจัดประสบการณ์ให้เป็นปัจจุบัน
และต่อเนื่อง
๔. ควรมีการศึกษารายกรณี หรือวิจัยในชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมเด็กที่เป็นแบบอย่างและแก้ปัญหา
เด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม

-15๕. ควรจัดประสบการณ์เรียนรู้ตอบสนองต่อความต้องการของเด็กเป็นรายบุคคล เพื่อให้เด็กสร้าง
องค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
๖. ควรประเมินตามสภาพจริง โดยประเมินพัฒนาการจากการจัดประสบการณ์ให้เป็นปัจจุบัน
และต่อเนื่อง
๗. ควรมีการศึกษารายกรณี หรือวิจัยในชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมเด็กที่เป็นแบบอย่างและแก้ปัญหา
เด็กทีม่ ีปัญหาทางพฤติกรรม
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ด้านคุณภาพของผู้เรียน
๑. ควรส่งเสริมการเรียนภาษาไทย โดยวิธีการแจกรูป สะกดคา ผันเสียง การอ่านออกเสียง การ
คัดลายมือ และการเขียนตามคา
๒. ควรส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรม โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
โครงงาน หรือการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน PBL หรือ STEM Learning
๓. ควรให้ความสาคัญกับสุนทรียภาพทางดนตรี นาฏศิลป์ (สถานศึกษามีรายชื่อวิทยากรท้องถิ่น
แต่ยังไม่นามาใช้)
๔. ควรจัดให้นักเรียนได้มีโอกาสอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เรียนมากกว่านี้
๕. ควรจัดเวลาให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้จากคอมพิวเตอร์ โดยจัดมุมค้นคว้าในห้องเรียน
๖. การจัดทาโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
๗. ส่งเสริมและพัฒนาครูจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑
๘. พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น (ปราชญ์ชาวบ้าน) สู่สถานศึกษา
๙. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อการเรียนการสอน
- ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
๑. การส่งเสริมให้ครูใช้นวัตกรรมและการรายงานผลการใช้นวัตกรรมที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนอย่าง
จริงจัง
๒. การจัดห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้เป็นห้องเรียนคุณภาพ
๓. การส่งเสริมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อรายงานผลต่อสาธารณชนให้ทันต่อเหตุการณ์
๔. การจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและการเรียนรู้ที่ไม่มี
ขีดจากัด โดยการใช้ Google Applications
๕. ควรส่งเสริมการใช้ห้องเรียนออนไลน์ สอดคล้องกับแนวปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑
๖. ควรส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (เนื่องจากครูใหม่เยอะ)
๗. ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือถอดบทเรียนด้วยกระบวนการ PLC เพื่อให้เกิดการค้นพบวิธี
ปฏิบัติที่ดียิ่งขึ้น
๘. ควรให้ความสาคัญด้านภาษาอังกฤษ
๙. ควรจัดวิชาเพิ่มเติม “ส่วยศึกษา”

-16- ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑. การสร้างโอกาสจัดการเรียนการสอนบนความแตกต่างของผู้เรียนที่หลากหลาย (ลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษา)
๒. ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ (Active Learning)
๓. ควรส่งเสริมและพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
๔. ควรเน้นการใช้สื่อ เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนการเรียนรู้ Digital และใช้ Digital
เป็นเครื่องมือการศึกษาเรียนรู้
๕. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทา
๖. ควรพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ให้หลากหลายเพิ่มมากขึ้น เช่น การใช้ปัญหาเป็นฐาน
การใช้โครงการ/โครงงาน
๗. ส่งเสริมกระบวนการทาวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในชั้นเรียน
ที่ประชุม
...................................................
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา -ถ้ามี4.1 ........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................
4.2 ........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................
มติที่ประชุม ...................................................
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น -ถ้ามี5.1 ............................................................................................................................. ...........................
............................................................................................................................. ...........................
........................................................................................................................................................
5.2 ............................................................................................................................. ...........................
........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................
ที่ประชุม
...................................................
เลิกประชุม
เวลา ...................... น.

-17รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุมดารงวิทยพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลดารงราชานุสรณ์ อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
**************************
ผู้มาประชุม ๑. นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี
ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
2. นายธีรวัฒน์ คาศรี
รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔
3. นางสาวมยุรี สารีบุตร
ผอ.การกลุ่มนิเทศติดตาม ฯ
4. นายพลกฤต บุตรอุดม
ผอ.กลุ่มอานวยการ
5. นางตันหยง กิ่งบรรเทา
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
6. นายธนบูลย์ รุญเจริญ
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ฯ
7. นางรุ่งอรุณ บุญไว
ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ
8. นายนิรัตน์ สายแก้ว
ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มพัฒนา ฯ
9. นายจักรพงศ์ คาเพราะ
ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี ติดราชการ
10. นางธัญรดา บุญโต
นักวิชาการศึกษา ชานาญการพิเศษ
รก. ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
10. ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ จานวน ๒๐5 โรงเรียน
ผู้ไม่มาประชุม 1. นายศรีปราชญ์ วงศ์แก้ว
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงิน
ติดราชการ
3. นายนิธิศ ธรรมนิยม
ผอ.โรงเรียนบ้านชาโพธิ์ตาเกษ ติดราชการ
4. นางมัชฉา ทุมมา
ผอ.โรงเรียนบ้านโนนจิก
ติดราชการ
5. นายประกอบเกียรติ ชัยเกิด
ผอ.โรงเรียนบ้านสะพุง
ติดราชการ
6. นายทวีศักดิ์ น่วมเปี่ยมใหญ่
ผอ.โรงเรียนพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)ติดราชการ
ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 83 คน

-18ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องมอบทุนของกองทุนสานฝันปันน้าใจ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน
ขาดแคลน ครั้งที่ 1/2563 มีจานวน ๑๐ ทุน ทุนละ ๒,๐๐๐.- บาท ดังรายชื่อต่อไปนี้
บัญชีรายชือ่ นักเรียนยากจน
ได้รับทุนจากกองทุนสานฝันปันน้าใจ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
ปี 2563
ครัง้ ที่ 1/2563
ที่
1
2
3
4
5

ชื่อ - สกุล
เด็กชายรัชพล แก่นสีดา
เด็กชายวรโชค ดาดวง
เด็กหญิงวาสนา สอยสละ

6
7
8
9
10

เด็กชายจิรภัทร มะนาศรี
เด็กหญิงสุภสั สร ยาวรัมย์

1.2

1.3
1.4

โรงเรียน

บ้านขะยูง
บ้านรุ่งอรุณ
บ้านรุงสมบูรณ์
เด็กหญิงสกาวเดือน สิงหาเวช บ้านโนนสมบูรณ์
เด็กชายสุโชค ละมูล
บ้านนาไพรงาม
บ้านหนองบัว
บ้านจะเนียว
เด็กหญิงประกายกานญ์ ไพรป่า บ้านศิลาทอง
เด็กชายวงศธร น้อยฉิม
บ้านเสือ่ งข้าว
เด็กหญิงณัฎฐธิดา บุญนา บ้านหนองบัวใหญ่

กลุม่ โรงเรียน
เมืองกันทร์
มออีแดง
พนมดงรัก
บึงระนาม

อายุ (ปี)
7
11
9
12

ชั้น
ป.1
ป.5
ป.3
ป.4

วันทีร่ ับทุน
5 ก.พ.2563
5 ก.พ.2563
5 ก.พ.2563
5 ก.พ.2563

ภูกระจาน
ตาหนักไทร
น้าตกห้วยจันทน์
ศรีรัตนะ
ศรีรัตนะ
เบญจลักษ์

8
11
9
11
14
9

ป.2
ป.5
ป.3
ป.5
ม.2
ป.4

5 ก.พ.2563
5 ก.พ.2563
5 ก.พ.2563
5 ก.พ.2563
5 ก.พ.2563
5 ก.พ.2563

เรื่อง มอบโล่และเกียรติ รางวัลระดับเหรียญทอง ในการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน
หนึ่งนวัตกรรม ประจาปี 2562 ระดับประเทศ เรื่อง การบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะ :
ทุ่งยาวคาโปรยโมเดล โดยใช้ 7 ป.ปัจจัยสู่ความสาเร็จ ได้แก่ โรงเรียนทุ่งยาวคาโปรย
เรื่องมอบโล่และเกียรติ รางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา “ระดับชมเชย” ประจาปี 2562
ระดับประเทศ ได้แก่ นายกัมพล เจริญรักษ์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคาโปรย
เรื่องมอบเกียรติบัตรโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปี
การศึกษา 2561 สูงกว่าระดับประเทศ โดยวิธีการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV) ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนวิธีอื่นๆ ดังนี้
1. โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
2. โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
3. โรงเรียนบ้านเดื่อ
4. โรงเรียนบ้านกระเจา
5. โรงเรียนบ้านหนองเก่า
6. โรงเรียนบ้านอาราง
7. โรงเรียนบ้านซาเขียน
8. โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
9. โรงเรียนบ้านตระกวน
10.โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู 2503)

-1911.โรงเรียนบ้านซาผักแว่น – นาซา
13.โรงเรียนบ้านตานวน
15.โรงเรียนบ้านซาขี้เหล็ก
17.โรงเรียนบ้านพอกบารุงวิทยา
19.โรงเรียนบ้านเพ็ก

12.โรงเรียนบ้านกันจด
14.โรงเรียนบ้านซาตาโตง
16.โรงเรียนบ้านตาหมื่น
18.โรงเรียนบ้านโนนอ้อ

1.5

ที่
1

เรื่องมอบเกียรติบัตร ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านคาพื้นฐาน
ได้ภายในภาคเรียนที่ 1/2562 จานวน 61 คน ดังนี้
รายชื่อครูผู้สอนอ่านได้ 100% ภาคเรียนที่ 1/2562
1.กลุ่มเมืองกันทร์ จานวน 7 คน
โรงเรียน
ห้องที่
ครูผู้สอน
บ้านศรีอุดมซาตารมณ์
1/1 นางณรัญชน์ภัส ดาลัยรัชชาธัญสิริ
บ้านทุ่งกอกหนองเกาะ
1/1 นายสลักใจ สมาศรี
บ้านสังเม็ก
1/1 นางชุติภัค นามทองใบ
บ้านตระกาศขอนแก่น
1/1 นางหอมหวล สีสารี
บ้านตระกาศขอนแก่น
1/2 นางภาราดา สระสิงห์
อนุบาลดารงราชานุสรณ์
1/8 นางนฤมล กุลบุตรดี
อนุบาลดารงราชานุสรณ์
1/9 นางพิศมัย คงสมโอษฐ์
2.กลุ่มโรงเรียนมออีแดง จานวน 5 คน
โรงเรียน
ห้องที่
ครูผู้สอน
บ้านจันทน์หอมตาเสก
1/1 นางสาวปริญดา จันทร์ค้า

2
3
4
5.

บ้านบ้านพรทิพย์
บ้านหนองเม็กพิทยา
บ้านเสาธงชัย
บ้านโศกขามปูอม

ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1/1
1/1
1/1
1/1

นายอนุสรณ์ สันประภา
นางเบญจมาศ อ่อนสาร
นางณัฐิยา ชาลี
นายเอก ศรีละกะบุตร

ที่
1
2
3.
4.
5.
ที่
1
2
3
4
5
6
7
ที่
1
2
3
4
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

โรงเรียน
บ้านโนนเปือย
บ้านทุ่งยาวคาโปรย
บ้านโคกเจริญ
บ้านโคกเจริญ
บ้านรุงสมบูรณ์
โรงเรียน
บ้านทุ่งขนวน
บ้านขนุน
บ้านนาขนวน
บ้านจานันสายเจริญ
บ้านซะวาซอ
บ้านโนนคูณ
บ้านโนนเรือคาบอน
โรงเรียน
บ้านไร่เจริญ
บ้านโนนสูง
บ้านชาผักแว่นนาซา
บ้านโนนจิก
โรงเรียน
บ้านม่วงแยก
บ้านกระเบา
บ้านกระเจา
บ้านดอนข่า
บ้านบักดอง
บ้านบักดอง
หมู่บ้านทับทิมสยาม07
บ้านหนองเก่า

-203.กลุ่มพนมดงรัก จานวน 5 คน
ห้องที่ ครูผู้สอน
1/1 นางรัตนา ศรีพอ
1/1 นางสาวสุกานดา คาผาลา
นายปูอง นามบุตร
นางสาวสุจิตร อ่อนทรวง
นางสาวกันตินันท์ เคารพ
4.กลุ่มโรงเรียนบึงระนาม จานวน 7 คน
ห้องที่
ครูผู้สอน
1/1 นางวิชุดา นันทะวงศ์
1/1 นางวงศ์เดือน อ่อนพั้ว
1/1,2 นางสาวเกดแก้ว สุระชาติ/นางสาวแสงอรุณ อักโข
1/1 นางจานอง โพธิ์ขาว**
1/1 นางสมร ทองใบ
1/1 นางสมร ทองใบ
1/1 นายปรีชา โกศัลวัฒน์
5.กลุ่มโรงเรียนภูกระจาน จานวน 4 คน
ห้องที่
ครูผู้สอน
1/1 นางอุไรภรณ์ พิทักษา
1/1 นายรังสรรค์ เพ็งธรรม
1/1 นางปพรรณพร บุญหวาน
1/1 นางสาวเบญจวรรณ ขันตี
6.กลุ่มโรงเรียนตาหนักไทร จานวน 8 คน
ห้องที่
ครูผู้สอน
1/1 นางจิราภรณ์ ขันสิงห์
1/1 นางเสงี่ยม เฟื่องบุญ
1/1 นางวัลลภา โกฎิยี่
1/1 นางอาภรณ์ จันทร์สว่าง
1/1 นางสาวสุภวัลภ์ ถุงจันทร์
1/2 นางวราภรณ์ สมัครพงศ์
1/1 นางสาวอรฤทัย ไชยชนะ
1/1 นางปิยะดา เจริญศรีเมือง

-21ที่
1
2
3
4.
ที่
1
2
3
4
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ที่
1
2
3
4
5
6
7

7.กลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร จานวน 4 คน
โรงเรียน
ห้องที่
ครูผู้สอน
บ้านภูทอง
1/1 นางจิราภรณ์ เภาพาด
อนุบาลขุนหาญ(สิ)
1/1 นางปัทมพร อินวัน
อนุบาลขุนหาญ(สิ)
1/4 นางลัดดา อสุระพงษ์
โพธิ์กระมัล
1/1 นางเนตรนภา คาผุย
8.กลุ่มโรงเรียนน้าตกห้วยจันทน์ จานวน 4 คน
โรงเรียน
ห้องที่
ครูผู้สอน
บ้านตานวน
1/1 นส.กชพร วงษ์ขันธ์
บ้านหนองคู
1/1 นางสาวนัฏฐิกา นิลสุข
บ้านบ้านซา
1/1 นางทิวาพร สุทธิประภา
บ้านหนองผือ
1/1 นางสาวรัชฎาภรณ์ มีฤทธิ์
9.กลุ่มศรีรัตนะ จานวน 10 คน
โรงเรียน
ห้องที่
ครูผู้สอน
บ้านตระกวน
1/1 นางสมสนิท อบอุ่น
บ้านบกห้วยโนน
1/1 นางเสาวคนธ์ เบ้าทอง
บ้านศิลาทอง
1/1 นางสาววาสนา ใจเด็ด
บ้านโนนแก
1/1 นางวิมลรัตน์ ศรีสุนันท์
โชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
1/1 นางสาวกฤษณา สีกะชา
บ้านหนองรุง
1/1 นางสาวจิรัชญา อ่อนอก
บ้านหนองใหญ่ตาไทย
1/1 นางสาวรสสุคนธ์ จูงกลาง
บ้านตาแบน
1/1 นางสาวชุติมาพร พันธ์คาภา
อนุบาลศรีรัตนะ
1/1 นายอนุวัฒน์ บุญเพ็ง
บ้านหนองบัวทอง
1/1 นางสาววาสนา ธงชัย
10.กลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ จานวน 7 คน
โรงเรียน
ห้องที่
ครูผู้สอน
บ้านโนนสาโรง
1/1 น.ส. ปาริษา สมบัติ
บ้านโนนคาตื้อ
1/1 นางเขมิกา สายทรัพย์
บ้านเขวาธะนัง
1/1 นางนฤมล คาทวี
บ้านโนนจักจั่น
1/1 นางหนูการ จันทร์หอม
บ้านหนองตอโพนสูงนาคา
1/1 นางแก้วศรี นามโส
บ้านหนองบักโทน
1/1 นางสุวิมล เผ่าพันธุ์
บ้านหนองบัวใหญ่
1/1 นางนิฤมล วรรณคา

1.6

1.7

1.8

-22เรื่องมอบโล่รางวัล ชนะเลิศ โรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจาปี 2562 ระดับเขตตรวจราชการที่ 14 ได้แก่ โรงเรียน
บ้านโนนอ้อ
เรื่องมอบเกียรติบัตรผลการพิจารณาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึก
๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน
1.โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
2.โรงเรียนบ้านบึงมะลู
3.โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)
4.โรงเรียนบ้านพรทิพย์
5.โรงเรียนชนะใช้กิจการ
6.โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง
1.โรงเรียนกระเบาตะหลุงวิทยา
2.โรงเรียนบ้านกันจาน
3.โรงเรียนบ้านจองกอ
4.โรงเรียนบ้านขุนหาญ
5.โรงเรียนบ้านสลับ
6.โรงเรียนบ้านดู่
7.โรงเรียนบ้านโนนสูง
8.โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
9.โรงเรียนทับทิมสยาม 07
ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร
1.โรงเรียนบ้านกราม
2.โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
3.โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
4.โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
5.โรงเรียนบ้านหนองคู
6.โรงเรียนบ้านหนองยาว
7.โรงเรียนบ้านโนนแฝก
8.โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
9.โรงเรียนบ้านศิวาลัย
10.โรงเรียนบ้านหนองหว้า
เรื่องมอบใบประกาศเกียรติคุณ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจาปี 2562 ดังนี้
ผู้สอน 1. นางอรพิน บึงไกร
โรงเรียนบ้านโนนคาแก้ว
2. นางณัฐรินี ยาตรา
โรงเรียนบ้านด่าน
3. นายบุญมี ข้างน้อย
โรงเรียนบ้านจานบัว
4. นางวัชรา ท้าวดอน
โรงเรียนบ้านตูมฯ
5. นางสาวนภสร ท่วงที
โรงเรียนบ้านตูมฯ
ผู้สนับสนุน 1. นายวารินทร์ บุญเชิญ
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
2. นายมงคล สุทธิสน
โรงเรียนบ้านปุนวิทยา

-231.7 เรื่องมอบโล่ห์รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นที่นาเชื่อเสียงสู่ประเทศชาติ ปะจาปี 2563
กระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ เด็กชานพีระศักดิ์ โครตชมพู นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าสว่าง จังหวัด
ศรีสะเกษ ซึ่งได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทาเนียบรัฐบาล และรับโล่ห์
รางวัลเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ
1.8 เรื่องมอบเกียรติบัตรบุคลากร สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อยู่ในระดับ คุณภาพ
1. กลุ่มอานวยการ
2. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
3. กลุ่มบริหารงานบุคคล
4. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
5. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
6. กลุ่มนโยบายและแผน
7. หน่วยตรวจสอบภายใน
8. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
9. กลุ่มกฎหมายและคดี
10.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
1.9 เรื่องนายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4มอบของที่ระลึกให้กรรมการออมทรัพย์
ครูในโอกาสสนับสนุนงบประมาณงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ
1.นายชวน แก้วกัณหา
ผอ.ร.ร.บ้านสาโรงเกียรติ
2.นายพิทักษ์ ทาทอง
ผู้แทน นางสุชัญญา ทาทอง
3.นายภานุวัฒน์ บุญราช ผู้แทน นายเกียรติศักดิ์ ธรรมบุตร
1.10 เรื่องนายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ
เขต 4 มอบเงินสนับสนุนโครงการ “จิตอาสาเราทาความดีด้วยหัวใจ ซ่อมสร้างบ้านให้กับ
นักเรียน ” จานวน 10,000.- (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
1.11 เรื่องการจัดทาบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อานวยการสถานศึกษา ระหว่าง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 กับ ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน
จานวน 9 ราย ดังนี้

-24ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

1. นายตฤณ ทีงาม
บ้านกระหวัน
2.ว่าที่ ร้อยตรี สมคิด นามบุตร
บ้านดอนข่า
3.นางบุษบา แสงศิริ
บ้านศิลาทอง
4.นางสาววิไลภรณ์ ผุยพรม
บ้านหนองใหญ่
5.นางกาญจนา จันดี
บ้านกระเบาตระหลุงวิทยา
6.นางสาววราภรณ์ พากเพียร
บ้านม่วงแยก
7.นางสาวเกษรินทร์ เบิกบาน
บ้านหนองใหญ่-ตาไทย
8.นายนคร กาทอง
บ้านกุดผักหนามคาน้อย
9.นายดารงศักดิ์ เพ็ชรเพ็ง
บ้านหนองรุง
1.9 เรื่องสถาบันปัญญาภิวัฒน์มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีฟรีแก่บุตร-หลานข้าราชการครู
1.10 เรื่องบริษัทสยามสไมล์ชี้แจงข้อมูลประกันโรงเรียน ประกันนักเรียนและประกันส่วนบุคคล
1.11 เรื่องนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายณัฐพล ทีปสุวรรณ
1.11.1 ขอความร่วมมือร่วมกันทางาน เชื่อว่าเราสามารถปฏิรูปการศึกษาได้สาเร็จ
1.11.2 ถ้าเราทาทุกอย่างเหมือนเดิม คุณภาพเด็กก็จะเหมือนเดิม ไม่สามารถ
อยู่ในสังคมโลกในอนาคตได้
1.11.3 ให้ตรวจสอบและระมัดระวังในการส่งข่าวปลอม อาจมีความผิดตาม
พรบ.คอมพิวเตอร์และเกิดความเสียหายแก่ส่วนรวม
1.11.4 การล้อเลียนทางสื่อสังคมออนไลน์ ทาให้กระทบกระเทือนจิตใจนักเรียนช่วยกัน
ระมัดระวังอย่าให้เกิดขึ้น
1.11.5 การจัดการขยะ ถือเป็นปัญหาสาคัญของโลกของประเทศและของสังคม
ให้ดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
1.11.6 โครงการจิตอาสา ให้คิดให้กว้างขวางเกินการเอานักเรียนไปทาความสะอาดบริเวณวัด
ควรมีกิจกรรมรูปแบบอื่นๆหลายๆแบบ
1.11.7 ครู นักเรียน สื่อสารภาษาอังกฤษได้ภายใน 3 ปี จะมีการทดสอบภาษาอังกฤษครู
ผู้บริหารทุกระดับ
1.11.8 การพัฒนาผู้เรียนด้านเทคโนโลยี เตรียมคนให้ทันกับเทคโนโลยีของโลก
1.12 เรื่องนโยบาย นายอานาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.12.1 Classroom Base ให้ความสาคัญกับห้องเรียนมากที่สุด ลดการนาครูออกจากห้องเรียน
1.12.2 Big Data ข้อมูลเชื่อมโยงทุกหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ
1.12.3 การพัฒนาสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษของผู้บริหาร ครู นักเรียน
1.12.4 การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

-251.12.5 การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
1.13 เรื่องราชการการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ
1.13.1 การปูองกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุนละละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ให้งด
การเผาขยะ เผาวัชพืช
1.13.2 สถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019
ขณะนี้ยังไม่มีผู้ติดเชื้อในจังหวัดศรีสะเกษ
1.13.3 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก กับการส่งเสริมผ้าไทยศรีสะเกษ
1.14 เรื่องราชการ ของนายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
1.14.1 ความคืบหน้าการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ
1.14.2 พรบ.งบประมาณยังไม่ประกาศใช้ งบประมาณปี 2563 รายการเกี่ยวกับงบปกติจะ
ดาเนินการได้ต่อเนื่อง งบลงทุนชะลอไว้ก่อน
1.14.3 การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 จังหวัดศรีสะเกษ ขอขอบคุณ
ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนทุกคนที่ได้ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้
1.14.4 การแข่งขันกีฬานักเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ปีการศึกษา 2562 ขอขอบคุณ
ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนทุกคนที่ได้ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้
1.14.5 การสอบ O-NET ขอขอบคุณท่านผอ.โรงเรียนที่เป็นสนามสอบทุกสนาม รวมถึง
ศึกษานิเทศก์ที่ได้ออกนิเทศการสอบแต่ละโรงเรียน
1.14.6 การแก้ไขประกาศ “กองทุนสานฝันปันน้าใจ”
1.14.7 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานผู้อานวยการโรงเรียน ครั้งที่ 2 ให้ผู้อานวยการ
โรงเรียนที่เข้ารับการประเมินจัดการประเมินแบบเรียบง่าย ประหยัด ไม่ต้องใช้งบประมาณเกินความ
จาเป็น
1.14.8 การจัดทาหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 จะมี
การประชุมคณะกรรมการวนวันนี้ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น.
1.13.9 การดาเนินการด้านการเงินการบัญชีของโรงเรียนเป็นไปตามระเบียบราชการ และให้แต่
ละโรงเรียนดาเนินการอย่างรอบคอบ เนื่องจากมีหนังสือจาก ป.ป.ช. มาให้ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
ดาเนินการสอบสวนโรงเรียนแห่งหนึ่ง จึงอยากให้โรงเรียนได้กาชับครูและผู้รับผิดชอบดาเนินการอย่าง
รอบคอบ
1.14.10 ปีแห่งคุณภาพการให้บริการ อ่าน เขียน คิด ทักษะชีวิต พิชิตเทคโนโลยี Easy English
โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563

-261.14.11 การแต่งตั้ง รอง ผอ.สพป. ขณะนี้ได้มีการอบรมเป็นที่เรียบร้อย
1.15.12 การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
1.13.13 โครงการซ่อมสร้างบ้านให้นักเรียน
1.13.14 ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต สพฐ.แจ้งประกาศผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562(KRS) ซึ่งสรุปผลโดยภาพรวมทุกองค์ประกอบ สพป.ศรีสะเกษ
เขต 4 อยู่ในระดับ คุณภาพ คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.66266 คิดเป็นร้อยละ 93.25 (ทุกตัวชี้วัดคะแนน
เต็ม 5) และแจ้งผลการการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน
ภาพรวม ประจาปี 2562 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 มีผลการประเมินรวมอยู่ในระดับ ดีมาก คะแนนเฉลี่ย
รวม 4.13 ดีมาก

-27ลาดับ

รายการ

ผลการดาเนินการ

หมายเหตุ

1.

ผลการดาเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน ปี 2562
การดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยละ 92.80
ศรีสะเกษ เขต 4 ออนไลน์ (ITA) ประจาปี 2562
ลาดับ 22
ระดับ A

2.

ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ ประจาปี 2562

ได้ 4.66266 คะแนน ระดับ
จาก 5 คะแนน
สูงสุดของการ
ระดับคุณภาพ (93.25) ประเมิน

3.

ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา (พ.ศ.2562) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ
ครั้งที่ 69 จังหวัดศรีสะเกษ

ได้ 4.13 คะแนน
ระดับ ดีมาก

ระดับ
สูงสุดของ
การประเมิน

ได้ 158.75 คะแนน
ระดับ ดีมาก

ระดับสูงสุด
ของการประเมิน

4.

5.

6.

กองทุนสานฝันปันน้าใจ

ชนะเลิศ
ลาดับที่ 1
208 เหรียญทอง
เงินบริจาคทั้งหมด
1,085,728.86 บาท
บริจาคให้นักเรียน
จานวน 150 คน
เป็นเงิน
300,000 บาท

ปี 2561
ร้อยละ 80.41ลาดับ
152
ระดับ สูงมาก

-281.14 เรื่องแสดงจานวนสมาชิก ช.พ.ค. ทั่วประเทศ ประจาเดือนธันวาคม 2562
จานวนสมาชิกที่ยกมาจากงวดก่อน
945,405
ราย
จานวนสมาชิกเข้าใหม่
286
ราย
จานวนสมาชิกขอกลับ
47
ราย
จานวนสมาชิกจาหน่าย
665 ราย
จานวนสมาชิกเมื่อวันสิ้นงวด
945,073
ราย
1.15 เรื่องรายงานสถานภาพสมาชิก ช.พ.ค. จังหวัดศรีสะเกษ ประจาเดือน ธันวาคม 2562 ช.พ.ค.
หักเงินสงเคราะห์รายศพ 563.00 บาท
สมาชิก ช.พ.ค. ยกมาจากเดือนที่แล้ว
จานวน 20,447 ราย
จังหวัดเก็บเงินสงเคราะห์รายศพได้
จานวน 19,458 ราย
สมาชิก ช.พ.ค. ทดรองจ่าย
จานวน
25 ราย
เก็บไม่ได้ (ค้างชาระ)
จานวน
974 ราย
คิดเป็นร้อยละ
95.11
1.16 เรื่องแสดงจานวนสมาชิก ช.พ.ส. ทั่วประเทศ ประจาเดือนธันวาคม 2562
จานวนสมาชิกที่ยกมาจากงวดก่อน
390,504
ราย
จานวนสมาชิกเข้าใหม่
52
ราย
จานวนสมาชิกขอกลับ
14
ราย
จานวนสมาชิกจาหน่าย
351 ราย
จานวนสมาชิกเมื่อวันสิ้นงวด
389,769
ราย
1.17 เรื่องรายงานสถานภาพสมาชิก ช.พ.ส.หักเงินสงเคราะห์ รายศพ 352.00 บาท จ.ศรีสะเกษ
ประจาเดือนธันวาคม 2562
สมาชิก ยกมาจากเดือนที่แล้ว
จานวน 10,024 ราย
จังหวัดเก็บเงินสงเคราะห์รายศพได้
จานวน 9,715 ราย
สมาชิก ช.พ.ค. ทดรองจ่าย
จานวน
5 ราย
เก็บไม่ได้ (ค้างชาระ)
จานวน 1,313 ราย
คิดเป็นร้อยละ
86.95

-291.18 เรื่องการหักเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. /ช.พ.ส. ประจาปี 2563
ประจาเดือน
ช.พ.ค.
มกราคม
630.00
รวม
630.00

ช.พ.ส.
304.00
304.00

ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
กลุ่มอานวยการ
3.1 เรื่องในการกู้ยืมเงินให้ผู้กู้ยืมเงินได้ทาหนังสือราชการผ่านผู้อานวยการโรงเรียนมาด้วย
โดยผู้อานวยการโรงเรียนลงความเห็นว่าสมควรกู้ได้หรือไม่
3.2 เรื่องโรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อรับบันทึก สพฐ.ได้ที่นางสาวสุภัชญา สาวันดี (น้องเจ)
กลุ่มอานวยการ
- โรงเรียนบ้านตาแท่น
- โรงเรียนบ้านตาเอก
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
3.5. เรื่องรายชื่อผู้มอบเงินให้กองทุน (ธันวาคม ๖๒ ถึง มกราคม ๖๓)
1. กลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์
จานวนเงิน
3,000 บาท
2. กลุ่มอานวยการ
จานวนเงิน
1,000 บาท
3. ผู้บริหารกลุ่มพนมดงรัก
จานวนเงิน
2,000 บาท
4. ผู้บริหารสถานศึกษารุ่นเพชรศรีราช จานวนเงิน
2,700 บาท
5. นายนพรัตน์ สายลุน
จานวนเงิน
2,000 บาท
6. นายบัญญัติ ประสงค์ทรัพย์
จานวนเงิน
2,000 บาท
7. เจ้าอาวาสวัดโคกระเวียง
จานวนเงิน
1,546 บาท
8. ผู้บิรหาร ครู และบุคลากร ร.ร.บ้านโคกระเวียง จานวนเงิน
2,000 บาท
9. กลุ่มเพื่อนเกษียณ 63
จานวนเงิน
15,600 บาท
10. พระมหาสนอง ขันติธโร
จานวนเงิน
3,500 บาท
11. พระครูธรรมธรสมพล ปัญญาพโล
จานวน
100,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
135,346.- บาท

-303.6

3.7

เรื่องยอดเงินในบัญชีกองทุนสานฝันปันน้าใจ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม
๒๕๖๓ จานวนเงินทั้งสิ้น ๑,๐๘๕,๗๒๘.๘๖ บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบ
แปดบาทแปดสิบหกสตางค์)
เรื่องสรุปรายรับ-รายจ่าย ของกองทุนสานฝันปันน้าใจ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ ตั้งแต่วันที่เริ่ม
ดาเนินการจัดตั้งกองทุนฯ ดังนี้

วัน เดือน ปี

รายการ

รับ

จ่าย

มีนาคม 2561 – มกราคม
2563

รับเงินบริจาค

1,462,053

รับดอกเบี้ยเงินฝาก

7,495.86

11 พฤษภาคม 2561

จ่ายช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย

3,000

15 พฤษภาคม 2561

จ่ายค่าจัดทาใบเสร็จรับเงินกองทุน

1,800

6 มิถุนายน 2561

จ่ายทุนการศึกษาครั้งที่ 1/61

20,000

4 กรกฎาคม 2561

จ่ายทุนการศึกษาครั้งที่ 2/61

20,000

19 กรกฎาคม 2561

ค่าใช้จ่ายวันเปิดกองทุน

12,175

31 กรกฎาคม 2561

จ่ายช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย

1 สิงหาคม 2561

จ่ายทุนการศึกษาครั้งที่ 3/61

20,000

4 กันยายน 2561

จ่ายทุนการศึกษาครั้งที่ 4/61

20,000

1 ตุลาคม 2561

จ่ายค่าประชาสัมพันธ์(นักข่าว)

3,000

1 ตุลาคม 2561

จ่ายค่าปูายไวนิล

2 ตุลาคม 2561

จ่ายทุนการศึกษาครั้งที่ 5/61

20,000

5 พฤศจิกายน 2561

จ่ายทุนการศึกษาครั้งที่ 6/61

20,000

21 พฤศจิกายน 2561

จ่ายช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย

คงเหลือ

1,469,548.86

3,000

600

3,000

-314 ธันวาคม 2561

จ่ายทุนการศึกษาครั้งที่ 7/61

20,000

4 มกราคม 2562

จ่ายทุนการศึกษาครั้งที่ 1/62

20,000

7 มกราคม 2562

จ่ายช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย

11 กุมภาพันธ์ 2562

จ่ายค่าทาปูายกองทุนแบบถาวร

14,925

14 กุมภาพันธ์ 2562

จ่ายทุนการศึกษาครั้งที่ 2/62

20,000

7 มีนาคม 2562

จ่ายช่วยเหลือนักเรียนเดือดร้อนฉุกเฉิน
4 รายละ 3,000 บาท

12,000

11 มีนาคม 2562

จ่ายทุนการศึกษาครั้งที่ 3/62

20,000

9 เมษายน 2562

จ่ายช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุ
(ร.ร.บ้านตาเอก) 11 ราย

15,000

17 พฤษภาคม 2562

จ่ายทุนการศึกษาครั้งที่ 4/62

20,000

17 พฤษภาคม 2562

จ่ายช่วยเหลือผู้ปกครองนักเรียนจมน้า
เสียชีวิต (ร.ร.บ้านกันทรอม)

3,000

10 มิถุนายน 2562

จ่ายช่วยเหลือนักเรียนบ้านประสบ
อัคคีภัย(ร.ร.บ้านม่วง อ.กันทรลักษ์)

3,000

9 กรกฎาคม 2562

จ่ายเงินทุนการศึกษาครั้งที่ 5/62

20,000

19 สิงหาคม 2562

จ่ายช่วยเหลือผู้ปกครองนักเรียนจมน้า
เสียชีวิต

10 กันยายน 2562

จ่ายเงินทุนการศึกษาครั้งที่ 6/62

11 ตุลาคม 2562

จ่ายช่วยเหลือนักเรียนปุวยหนัก (ร.ร.
บ้านนาไพรงาม)

3,000

3,000
20,000
3,000

-3224 ตุลาคม 2562

จ่ายเงินทุนการศึกษาครั้งที่ 7/62

16 พฤศจิกายน 2562

จ่ายค่าทาปูายไวนิลรับเงิน

2 ธันวาคม 2562

จ่ายเงินทุนการศึกษาครั้งที่ 8/62
รวมรายจ่าย

20,000
320
20,000
383,820 1,085,728.86

รายรับทั้งหมด 1,469,548.86
รายจ่าย
383,820.00
คงเหลือ
1,085,728.86
สรุปรายจ่าย (มอบทุน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ช่วยเหลือนักเรียน ๕๑,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายอื่น ๓๒,๘๒๐ บาท)
3.9 เรื่องการร่วมกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ
ประจาปี 2563 ให้สภานักเรียนหรือคณะกรรมการนักเรียนทุกโรงเรียนเป็นผู้นาร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์
พร้อมแสดงท่าสัญลักษณ์ตามตัวอย่างคลิปวีดีโอ ทางเพจ เฟสบุ๊ค สภานักเรียนระดับประเทศ สพฐ. พร้อมกันทุก
โรงเรียนในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 หลังเคารพทุกชาติ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
3.10 เรื่องการแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ (English Program/Mini English Program)
3.11 เรื่อง สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ได้จัดการประชุมเตรียมการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน “บ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ณ ห้อง
ประชุม สพป.ศรี สะเกษ เขต 4 โดยเชิญครูประถมวัยในโครงการที่ขอรับการประเมินในปีนี้
โรงเรียนละ 1 คน เข้าร่วมการประชุม โรงเรียนที่ขอรับการประเมินต้องผ่านเกณฑ์ทั้ง 3 ด้าน
ดังนี้
(1) การทากิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย อย่างน้อย 20 กิจกรรม ต่อปี โดยสรุปผล
องค์ประกอบที่กาหนด
(2) การทาโครงงานโดยใช้กระบวนการสืบเสาะของเด็กปฐมวัย อย่างน้อย 1 โครงงาน
ต่อ 1 โรงเรียน คะแนนเต็ม 25 คะแนน คะแนนที่ผ่านการประเมิน 12 คะแนน สิ่งที่สาคัญ
ที่สุดในการทาโครงงานไม่ใช่คาตอบ แต่เป็นทักษาะในการหาคาตอบของสิ่งที่ส่งสัย
(3) การด าเนิ น งานโครงการบ้ า นนั ก วิ ท ยาศาสตร์ น้ อ ย ประเทศไทย ในโรงเรี ย น
(แบบสอบถามฯ เอกสาร 3)

-33อายุตรา การประเมินรอบที่ 1 คือ การรับตราครั้งแรก อายุตรา 3 ปี การประเมินรอบ
ครั้งที่ 2 คือการรับตราครั้งที่ 1 อายุตรา 3 ปี และการประเมินรอบที่ 3 คือการรับตราคงสภาพ
ครั้งที่ 2 อายุตรา 5 ปี
ปฏิทินการประเมิน
- โรงเรียนส่งเอกสารการประเมินเพื่อขอรับตราด้วยตนเอง วันที่ 27 มีนาคม 2563
- โรงเรียนรับเอกสารคืนพร้อมข้อเสนอแนะขอคณะกรรมการด้วยตนเอง วันที่ 23-24
เมษายน 2563
- โรงเรียนส่งเอกสารฉบับแก้ไขตามข้อเสนอแนะขอคณะกรรมการด้วยตนเอง วันที่ 8
พฤษภาคม 2563
รายชื่อโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยที่ต้องรับการประเมินเพื่อขอรับตรา
พระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2562
3.12 เรื่อง ขอเชิญบุคคลที่สนใจเข้าร่วมการอบรม เรื่องการพัฒนาเด็กอย่างสร้างสรรค์ในยุคเจนอัลฟุา
(Gen Alpha) โดย รศ.นพ.สุ ริยเดว ทรีปาตี ผู้ เชี่ยวชาญด้านเด็กและเยาวชน ในวันที่
15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. - 16.30 น. ณ ตึกศิล ปวัฒนธรรม มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏศรีสะเกษ เปิดรับลงทะเบียนวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 สนใจลงทะเบียนเข้าร่วม
โครงการได้ที่ลิงค์ http://forms.gle/fyCqhzbsqujxhh3m7 โดยมีค่าลงทะเบียนเข้าร่วม
โครงการ (แบบออนไลน์) จานวน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) หากท่านลงทะเบียนหน้างาน ชาระ
จานวน 200 บาท (สองร้อยบาท) ชาระผ่านบัญชีธนาคาร กสิกรไทย เลขที่บัญชี
008-3-54141-5 ชื่อบัญชี ทิพวรรณ พานเข็ม ท่านสามารถแจ้งการชาระค่าลงทะเบียน
โครงการได้ที่ลิงค์ http://form.gle/UMphDFiLQQDqJshNA
3.13 เรื่อง สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ร่วมกับสมาคมมอนเทสซอริแห่งประเทศไทย ได้กาหนดจัดกิจกรรม
พัฒนาการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยตามแนวคิด Montessori หมวดภาษา ระหว่างวันที่
22-23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนบ้านขุนหาญ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โดยเชิญครูปฐมวัย
ที่จัดประสบการณ์ตามแนวคิด Montessori ทุกคน ใน 22 โรงเรียน เข้ารับการพัฒนา (หนังสือ
ศธ 04141/269 ลงวันที่ 20 มกราคม 2563
3.14 เรื่องห้างหุ้นส่วนจากัดไมตรีจิตเซ็นเตอร์ ร่วมกับ บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จากัด ได้กาหนดจัดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง คิดเป็น เล่นสนุก ด้วย EF STEAM CODING สาหรับเด็กปฐมวัย
เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง Executive Functions STEAM และ Coding ซึ่งเป็น
ทักษะและกระบวนการเรียนรู้ที่ส าคัญในการพัฒ นาเด็กปฐมวัย ในวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์
2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ “ดารงวิทยพัฒน์” โรงเรียนอนุบาลดารงราชานุสรณ์ ขอเชิญครู
ปฐมวัยทุกคน เข้าร่วมการอบรม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ (ตามความสมัครใจ) และขอความร่วมมือ
ให้โรงเรียนส่งแบบตอบรับไปที่ ห้างหุ้นส่วนจากัดไมตรีจิตเซ็นเตอร์ โทรศัพท์ 0 4596 6919
ภายในวั น ที่ 25 กุ ม ภาพั น ธ์ 2563
หรื อ นายมานิ ต สิ ท ธิ ศ ร ศึ ก ษานิ เ ทศก์
โทรศัพท์ 09 2453 6199

3.13
3.14

3.15

3.16

-34เรื่องแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 จากการนิเทศ
ติดตามการจัดศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนสังกัด สพป.ศก.4 ในปี 2562 มีข้อเสนอแนะบาง
ประการที่โรงเรียนควรนาไปพิจารณาปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
เรื่องจานวนนักเรียนพิการเรียนรวม สพป.ศก.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จาก
โปรแกรม SET ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 รวม 5,035 คน (เพิ่มขึ้นจากภาคเรียน
ที่ 1/2562 จานวน 168 คน) แยกเป็น
(1) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น 16 คน
(2) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 9 คน
(3) บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 129 คน
(4) บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 54 คน
(5) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 4,691 คน
(6) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา 17 คน
(7) บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์ 36 คน
(8) บุคคลออทิสติก 31 คน
(9) บุคคลพิการซ้าซ้อน 52 คน (ถ้าไม่รวม LD ข้อ 5 จะมีนร.พิการ 344 คน)
เรื่องโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูในการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนกลุ่มเสี่ยงต่อระดับ
สติปัญญาต่ากว่ามาตรฐาน ปัญหาการเรียนรู้ ออทิสติก และปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ นาร่อง
อาเภอขุนหาญ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 กาหนดจัดโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้
เข้ า อบรมให้ มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะเกี่ ย วกั บ การดู แ ลช่ ว ยเหลื อ เด็ ก วั ย เรี ย นกลุ่ ม เสี่ ย งต่ อ ระดั บ
สติปัญญาต่ากว่ามาตรฐาน ปัญหาการเรียนรู้ ออทิสติก และปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ จานวน
2 รุ่นๆ ละ 2 วัน ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ดังนี้ รุ่นที่
1 วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2563 จานวน 31 โรงเรียน ผู้เข้าอบรมรวม 65 คน และ รุ่นที่ 2
วันที่ 6-7 มีนาคม 2563 จานวน 30 โรงเรียน ผู้เข้าอบรมรวม 65 คน โดยขอความร่วมมือ
ให้โรงเรียนส่งครูผู้รับผิดชอบงานการศึกษาพิเศษ และครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ตามจานวนที่กาหนด เข้าร่วมรับการอบรม ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมการอบรมผ่าน
QR Code ไปยังศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ประสานงานโครงการ
นางพัชรินทร์ วรรณุรักษ์ โทรศัพท์ 09 4623 2395
เรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (Phenomenon Based
Learning หรือ PhenoBL) ตามที่ได้ดาเนินการสารวจความสนใจของโรงเรียน เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน โดยขอรับการสนับสนุนจากสพฐ. มี
โรงเรียนสมัครใจเข้าร่วมโครงการ จานวน 16 โรง เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ได้รับแจ้งจาก
เจ้าหน้าที่สพฐ.ว่า เลขาธิการ กพฐ. ให้ปรับแนวคิดการดาเนินงานใหม่ จึงยกเลิกการอบรมใน
ระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2563 แต่จะยังมีการพัฒนาในเรื่องนี้ต่อไป

-353.17 เรื่องสรุปผลการประเมิน PISA ปี 2018 (พ.ศ. 2561) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้เผยแพร่ผลการประเมินโปรแกรม
ประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Programme for International Student
Assessment หรือ PISA) การประเมิน PISA ด้านการอ่าน 393 คะแนน ลดลง 16 คะแนน
ด้านคณิตศาสตร์ 419 คะแนน เพิ่มขึ้น 4 คะแนน ด้านวิทยาศาสตร์ เพิ่มขึ้น 5 คะแนน
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา -ไม่มีมติที่ประชุม -ไม่มีระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น
5.1 เรื่องการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 4
5.2 เรื่องขอความร่วมมือผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่านได้ปลูกฝังความภาคภูมิใจในฐานนะการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 4
ที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุม
เวลา 12.00 น.

(ลงชื่อ)
(นางสาวสุภัชญา สาวันดี)
นักประชาสัมพันธ์ ชานาญการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)
(นายพลกฤต บุตรอุดม)
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

