ระเบียบวาระการประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

ครั้งที่ 6/๒๕63

วันที่ 5 มิถุนายน 2563
ณ ห้องประชุม “อาคาร 1 ชั้น 2”
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ครั้งที่ 6/2563
วันที่ 5 มิถุนายน 2563
ณ ห้องประชุม “อาคาร 1 ชั้น 2” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
**************************
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 มอบทุนของกองทุนสานฝันปันน้้าใจ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน
ขาดแคลน ครั้งที่ ๔/๖๓ มีจ้านวน ๑๐ ทุน ทุนละ ๒,๐๐๐.- บาท ดังรายชื่อต่อไปนี้
บัญชีรายชือ่ นักเรียนยากจน
ได้รับทุนจากกองทุนสานฝันปันน้าใจ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
ปี 2563
ครัง้ ที่ 4/2563
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1.2

ชื่อ - สกุล
ด.ญ.นิพาดา คมศรี
ด.ช.อนุชา อุบบาลี
ด.ญ.มณีนุช เชื้อชาติ
ด.ญ.หนึง่ ธิดา โคตรพันธุ์
ด.ญ.ณัฐติยา ฉลาดศรี
ด.ช.ธนพล สังฮ้อ
ด.ช.ธนภัทร ศรียาง
ด.ญ.รุ่งนภา ภาษี
ด.ช.ศิริภพ สุดสกุล
ด.ญ.กนกนันท์ โมริดา

โรงเรียน
บ้านเดียงตะวันตก
บ้านโศกขามป้อม
บ้านชาแจงแมง
บ้านนาขนวน
บ้านตาลอยหนองคัน
บ้านตาปรก
บ้านตานวน
บ้านหนองใหญ่ตาไทย
บ้านบกห้วยโนน
บ้านหนองคับคา

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

อายุ (ปี)
8
8

11
7
14
10
6
10
8
9

ชั้น
ป.3
ป.3
ป.5
ป.2
ม.2
ป.5
อ.3
ป.4
ป.2
ป.2

วันทีร่ ับทุน
2-มิ.ย.-63
2 มิ.ย.63
2 มิ.ย.63
2 มิ.ย.63
2 มิ.ย.63
2 มิ.ย.63
2 มิ.ย.63
2 มิ.ย.63
2 มิ.ย.63
2 มิ.ย.63

เรื่ อ งการจั ด อบรมปฐมนิ เ ทศครู บ รรจุ ใ หม่ สพป.ศรี ส ะเกษ เขต 4 จั ด อบรมปฐมนิ เ ทศ
ครูบรรจุใหม่ จานวน 206 คน โดยใช้ Application True Vroom ระหว่างวันที่ 26 – 27
พฤษภาคม 2563 ประสบผลสาเร็จอย่างน่าพอใจ
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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เรื่องการอบรมผู้บริหารโรงเรียน ครู การเงิน ครูพัสดุ โดยการอบรมทางไกล จะจัดขึ้นในเดือน
กรกฎาคม 2563
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
1.4 เรื่องเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
ที่ประชุม
...................................................
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563
มติที่ประชุม ...................................................
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1

๓.2
3.3

กลุม่ ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เรื่องรายชื่อผู้มอบเงินให้กองทุน (พฤษภาคม ๒๕๖๓)
๑. นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี
จ้านวน
๒,๐๐๐ บาท
๒. น.ส.ประพิณ จินตวรรณ
จ้านวน
๕,๐๐๐ บาท
๓. นายอภิศักดิ์ ไสว
จ้านวน
๒,๐๐๐ บาท
๔. นางพิพม์นิภา ศรีสุแล
จ้านวน
๓,๐๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น
๑๒,๐๐๐ บาท
เรื่องวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ กองทุนสานฝันปันน้้าใจ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ ช่วยเหลือ
ครอบครั ว นั กเรี ย นที่เสี ย ชีวิ ต จ้า นวน ๑ ราย ได้แก่ เด็กชายภัท รพงษ์ ศรบุญทอง นัก เรีย น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองทา จ้านวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน)
เรื่องมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสานฝันปันน้าใจ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓
เมษายน ๒๕๖๓ ได้ มี ติ ใ ห้ เ สนอชื่ อ ผู้ อ านวยการโรงเรี ย นจาก ๔ อ าเภอ ๆ ละ ๑ คน
เป็นคณะกรรมการตรวจสอบบัญชี และการดาเนินงานของกองทุนสานฝันปันน้าใจ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ ดังนี้
๑. นายไกรสร อุ่นแก้ว
ผอ.โรงเรียนบ้านสะดา
ประธานกรรมการ
๒. นายคาปัน จาปาเรือง
ผอ.โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง กรรมการ
๓. นายณัฐวุฒิ วงษ์จันทร์
ผอ.โรงเรียนบ้านตระกาจ
กรรมการ
๔. นายอัศวิน เกษสร
ผอ.โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
กรรมการและเลขานุการ

-3มีห น้ าที่ตรวจสอบการดาเนินงานของกองทุนสานฝั นปันน้าใจ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ ให้เป็นไปตามระเบียบ หลัก เกณฑ์ ที่กาหนด และรายงานให้
คณะกรรมการบริหารกองทุนทราบต่อไป
สรุปยอดเงินในบัญชีกองทุนสานฝันปันน้้าใจ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๑. ธนาคารกรุงเทพ สาขา เทสโก้ โลตัสกันทรลักษ์
จ้านวน ๑๐๔,๒๐๘.๘๖ บาท
๒. สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ศรีสะเกษ จ้ากัด
จ้านวน ๙๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น
๑,๐๖๘,๒๐๘.๘๖ บาท
(หนึ่งล้านหกหมื่นแปดพันสองร้อยแปดบาทแปดสิบหกสตางค์)
3.4

3.5

เรื่องการขยายกลุ่มเปูาหมายการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอ
ภาคเพิ่มเติมของสานักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ซึ่งได้ดาเนินการจัดทา
โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาคในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่ได้รับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อเนื่องจาก ปีการศึกษา 2562 และได้รับการ
ประสานจากสานักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาว่ายังมีนักเรียนซึ่งอยู่ในโครงการ
นาร่องของสานักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) แต่ยังไม่ได้รับการช่ว ยเหลื อ เพิ่มเติม จึงได้ขยายกลุ่มเปูาหมายในการจัดสรรเงิน
อุดหนุ น นั กเรี ย นทุน เสมอภาคเพิ่มเติม ดั งนี้ 1) ระดับก่อนประถมศึกษา 10 จังหวัดนาร่อง
ประกอบด้ว ย เชีย งใหม่ เชี ย งราย ร้ อยเอ็ ด ขอนแก่ น กาญจนบุ รี นนทบุ รี สระแก้ ว
สุราษฎร์ธานี ยะลา และภูเก็ต และ 2 ) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทั่วประเทศ จึงขอความ
ร่วมมือสถานศึกษาศึกษาหลักเกณฑ์และดาเนินการ เป็นหน่วยจัดการและดาเนินการจัดสรรเงิน
อุดหนุนเพิ่มเติม พร้อมรายงานผลการดาเนินงานของสถานศึกษาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 26
มิถุนายน 2563 หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สานักงานกองทุน
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 02-079-5475 กด 1
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เรื่ อ งข้ อ เสนอแนะแนวทางการจั ด การเรี ย นการสอนของสถานศึ ก ษา ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นผลจากการนิเทศของ
ศึกษานิเทศก์ทุกกลุ่มโรงเรียน
3.5.1 หลักปฏิบัติในการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษาสังกัด
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
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คัดกรอง (Screening)
ผู้ที่เข้ามาในสถานศึกษาทุกคน ต้องได้รับการคัดกรองวัดอุณหภูมิ
ร่างกาย
สามหน้ากาก (Mask)
ทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา
ที่อยู่ในสถานศึกษา
ล้างมือ (Hand Washing)
ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้า นานอย่างน้อย 20 วินาที หรือใช้เจล
แอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณจุดเสี่ยง เช่น ราวบันได ลูกบิด
ประตู เป็นต้น รวมทั้งไม่ใช้มือสัมผัส ใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จาเป็น
เว้นระยะห่าง (Social Distancing)
เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 - 2 เมตร รวมถึงการจัดเว้น
ระยะห่างของสถานที่

•
•

ท้าความสะอาด (Cleaning)
เปิดประตู หน้าต่าง ให้อากาศถ่ายเถ ท้าความสะอาดห้องเรียน และบริเวณ
ต่างๆ โดยเช็ดท้าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของโต๊ะ เก้าอี้ และวัสดุอุปกรณ์
ก่อนเข้าเรียน ช่วงพักเที่ยง และหลังเลิกเรียนทุกวัน รวมถึงจัดให้มีถังขยะ
มูลฝอยแบบมีฝาปิด และรวบรวมขยะออกจากห้องเรียน เพื่อน้าไปก้าจัดทุกวัน

•
•

ลดแออัด (Reducing)
ลดระยะเวลาการท้ากิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จ้าเป็น หรือเหลื่อมเวลา
ท้ากิจกรรม และหลีกเลี่ยงการท้ากิจกรรมรวมตัวกันเป็นกลุ่มแออัด

-53.5.2 จุดเน้นถือปฏิบัติในโรงเรียนรองรับสถานการณ์โควิด 19 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
1.วัดไข้

6. ลด
แออัด

2.ใส่
หน้ากาก
6 ข้อปฏิบัติ
ในโรงเรียน

๕.ท้า
ความ
สะอาด

3.ล้างมือ
4. เว้น
ระยะห่าง

3.6

เรื่องแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการขับเคลื่อนจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน
............................................................................................................................. ...........................
........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... ..................
........................................................................................................................................................

3.7

เรื่องการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
............................................................................................................................. ...........................
........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... ..................
........................................................................................................................................................
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3.9

กลุ่มอานวยการ
เรื่ อ งรายงานสถานภาพสมาชิ ก ช.พ.ค. จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ ประจ าเดื อ น เมษายน 2563
หักเงินสงเคราะห์รายศพ 566.00 บาท
สมาชิก ช.พ.ค. ยกมาจากเดือนที่แล้ว
จานวน 20,447 ราย
สมาชิก ช.พ.ค. เข้าใหม่
จานวน
24 ราย
สมาชิก ช.พ.ค. ย้ายเข้า
จานวน
10 ราย
สมาชิก ช.พ.ค. ขอกลับ
จานวน
- ราย
สมาชิก ช.พ.ค. ย้ายออก
จานวน
14 ราย
สมาชิก ช.พ.ค. จาหน่าย (ถึงแก่กรรม)
จานวน
14 ราย
สมาชิก ช.พ.ค. จาหน่าย (ถอนชื่อ/สมัครซ้า/ลาออก)
จานวน
- ราย
ยอดคงเหลือ
จานวน 20,453 ราย
จังหวัดเก็บเงินสงเคราะห์รายศพได้
จานวน 19,108 ราย
สมาชิก ช.พ.ค. ทดรองจ่าย
จานวน
28 ราย
เก็บเงินไม่ได้ (ค้างชาระ)
จานวน 1,317 ราย
คิดเป็นร้อยละ
93.42
เรื่องรายงานสถานภาพสมาชิก ช.พ.ส.จังหวัดศรีสะเกษ เดือนเมษายน 2563
หักเงินสงเคราะห์รายศพ 309.00 บาท
สมาชิก ช.พ.ส. ยกมาจากเดือนที่แล้ว
จานวน 10,013 ราย
สมาชิก ช.พ.ส. เข้าใหม่
จานวน
13 ราย
สมาชิก ช.พ.ส. ย้ายเข้า
จานวน
- ราย
สมาชิก ช.พ.ส. ขอกลับ
จานวน
- ราย
สมาชิก ช.พ.ส. ย้ายออก
จานวน
14 ราย
สมาชิก ช.พ.ส. จาหน่าย (ถึงแก่กรรม)
จานวน
13 ราย
สมาชิก ช.พ.ส. จาหน่าย (ลาออก/หย่า/สมัครซ้า/ถอนชื่อ) จานวน
2 ราย
ยอดคงเหลือ
จานวน 9,997 ราย
จังหวัดเก็บเงินสงเคราะห์รายศพได้
จานวน 9,376 ราย
สมาชิก ช.พ.ส. ทดรองจ่าย
จานวน
5 ราย
เก็บเงินไม่ได้ (ค้างชาระ)
จานวน
616 ราย
คิดเป็นร้อยละ
93.79

-73.10 เรื่องแสดงจานวนสมาชิก ช.พ.ค. ทั่วประเทศ ประจาเดือนเมษายน 2563
1. จานวนสมาชิกยกมาจากงวดก่อน
943,882
ราย
2. จานวนสมาชิกเข้าใหม่
526
ราย
3. จานวนสมาชิกขอกลับ
25
ราย
4. จานวนสมาชิกจาหน่าย
643
ราย
5. จานวนสมาชิกเมื่อวันสิ้นงวด
943,790
ราย
หมายเหตุ (1) คาว่างวด หมายถึงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 20 เมษายน
2563
(2) จานวนสมาชิกจาหน่ายระหว่างงวดประกอบด้วยสาเหตุ ดังนี้
ถึงแก่กรรม
550
ราย
ลาออก
22
ราย
พ้นจากสมาชิกภาพ
71
ราย
สมัครซ้า
ราย
(3) จานวนสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ ตั้งแต่เริ่มดาเนินกิจการถึงสิ้นงวด เมษายน
2563 มีจานวน 282,796 ราย
เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม ครอบครัวสมาชิกมีสิทธิได้รับการสงเคราะห์ตามระเบียบ
ช.พ.ค. แยกเงินสงเคราะห์เป็น 2 ประเภท
1. เงินสงเคราะห์จัดการศพ ศพละไม่เกิน 200,000 บาท
2. เงินสงเคราะห์ครอบครัว จานวนเงินตามที่เก็บได้จากเพื่อสมาชิกที่มีชีวิตอยู่
โดยหักค่าจัดการศพและค่าใช้จ่ายในการดาเนินการแล้ว ประมาณ 700,000 บาท
3.11 เรื่องแสดงจานวนสมาชิก ช.พ.ส. ทั่วประเทศ ประจาเดือนเมษายน 2563
1. จานวนสมาชิกยกมาจากงวดก่อน
388,828
ราย
2. จานวนสมาชิกเข้าใหม่
95
ราย
3. จานวนสมาชิกขอกลับ
10
ราย
4. จานวนสมาชิกจาหน่าย
335
ราย
5. จานวนสมาชิกเมื่อวันสิ้นงวด
388,598
ราย
หมายเหตุ (1) คาว่างวด หมายถึงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 20 เมษายน
2563

-8(2) จานวนสมาชิกจาหน่ายระหว่างงวดประกอบด้วยสาเหตุ ดังนี้
ถึงแก่กรรม
304
ราย
ลาออก
4
ราย
หย่ากับคู่สมรส
15
ราย
สมัครซ้า
1
ราย
พ้นสมาชิกภาพ
11
ราย
(3) จานวนสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ ตั้งแต่เริ่มดาเนินกิจการถึงสิ้นงวด เมษายน
2563 มีจานวน 107,799 ราย
เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม ครอบครัวสมาชิกมีสิทธิได้รับการสงเคราะห์ตามระเบียบ
ช.พ.ส. แยกเงินสงเคราะห์เป็น 2 ประเภท
1. เงินสงเคราะห์จัดการศพ ศพละไม่เกิน 100,000 บาท
2. เงินสงเคราะห์ครอบครัว จานวนเงินตามที่เก็บได้จากเพื่อสมาชิกที่มีชีวิตอยู่
โดยหักค่าจัดการศพและค่าใช้จ่ายในการดาเนินการแล้ว ประมาณ 270,000 บาท
ที่ประชุม
...................................................
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา -ถ้ามี4.1 ............................................................................................................................. ...........................
........................................................................................................................................................
4.2 ............................................................................................................................. ...........................
............................................................................................................................. ...........................
มติที่ประชุม ...................................................
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น -ถ้ามี5.1 ............................................................................................................................. ...........................
........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................
5.2 ........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................
........................................................................................................................................................
ที่ประชุม
...................................................
เลิกประชุม
เวลา ...................... น.

-9รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ครั้งที่ 5/2563
วันที่ 5 พฤษภาคม 2563
ณ ห้องประชุม “อาคาร 1 ชั้น 2” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
**************************
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องการมอบทุนของกองทุนสานฝันปันน้าใจ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ เพื่อช่วยเหลือนักเรียน
ที่ยากจนขาดแคลน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ มีจานวน ๑๐ ทุน ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท ดังรายชื่อ
ต่อไปนี้
1. เด็กชายพิทักษ์เกียรติ ญาติจารูญ
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซาตารมย์ ชั้น ป.1
2. เด็กหญิงวิชญาพร นามมาราช
โรงเรียนบ้านหนองตลาดโนนเปือย ชั้น ป.6
3. เด็กหญิงนปภา ชาวเกวียน
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
ชั้น ป.3
4. เด็กชายกฤษตภาส สีธรรม
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง ชั้น ป.3
5. เด็กหญิงอภิชญา บุญจันทร์
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
ชั้น ป.5
6. เด็กชายวีรชน ริพิมพ์
โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07 ชั้น ป.5
7. เด็กชายบุญนา อินวันนา
โรงเรียนบ้านซา
ชั้น ป.2
8. เด็กหญิงปิยะดา ปูองสีดา
โรงเรียนบ้านตายู
ชั้น ป.5
9. เด็กหญิงวรรณิภา อบอุ่น
โรงเรียนบ้านตระกวน
ชั้น ป.5
10. เด็กหญิงพิมพ์พิไล โพธิ์ไพร
โรงเรียนบ้านคาสะอาด
ชั้น ม.2
1.2 เรื่องการมอบเงินสมทบกองทุนสานฝันปันน้าใจ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔
1. นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ มอบเงิน จานวน 2,000 บาท
2. ดร.ประพิณ จินตวรรณ ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ มอบเงิน จานวน 5,000 บาท
1.3 เรื่องขอแสดงความยินดีกับนางธัญรดา บุญโต นักวิชาการศึกษา ชานาญการพิเศษ ที่ได้รับการ
แต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการกลุ่ ม ส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษา และขอขอบคุ ณ
ดร.ประพิ ณ จิ น ตวรรณ ศึ ก ษานิเ ทศก์ ช านาญการพิ เ ศษ ที่ ม อบเงิ น สมทบกองทุน สานฝั น
ปันน้าใจ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ จานวน 5,000 บาท โดย ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 จะมีการ
มอบเงินสมทบให้กับกองทุน ฯ ต่อไปทุกเดือน
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เรื่องขอแสดงความยินดีชื่นชมกับโรงเรียนที่มีผลการสอน NT 10 ลาดับแรก และโรงเรียนที่มีผล
การสอบสู ง กว่ าระดับ ประเทศ (1) โรงเรียนบ้า นซาตาโตง คะแนนรวมทั้ ง 2 ด้ าน 79.37
(2) โรงเรี ย นอนุ บ าลเบญจลั กษ์ คะแนนรวมทั้ง 2 ด้าน 73.32 (3) โรงเรียนอุตสาหกรรม
ปุาไม้ 8 คะแนนรวมทั้ง 2 ด้าน 72.37 (4) โรงเรียนบ้านจานเลียว คะแนนรวมทั้ง 2 ด้าน
70.53 (5) โรงเรี ย นบ้ า นจะเนี ย ว คะแนนรวมทั้ ง 2 ด้ า น 70.53 (6) โรงเรี ย นบ้ า นไฮ
(วันครู 2503) คะแนนรวมทั้ง 2 ด้าน 69.42 (7) โรงเรียนบ้านพะยอม คะแนนรวมทั้ง 2 ด้าน
68.46 (8) โรงเรียนบ้านตาปรก คะแนนรวมทั้ง 2 ด้าน 68.01 (9) โรงเรียนบ้านกราม คะแนน
รวมทั้ ง 2 ด้ า น 67.61 (10) โรงเรี ย นบ้ า นหนองใหญ่ คะแนนรวมทั้ ง 2 ด้ า น 66.37
ซึ่งโรงเรีย นที่ได้ล าดับ ท้าย 198 - 207 คะแนนร้อยละ 23 – ร้อยละ 30 ได้คะแนนน้อย
ทาให้มองเห็นได้ว่าโรงเรียนเหล่านี้ละเลย ไม่เห็นคุณค่าในตัวนักเรียน ไม่สนใจ ปล่อยให้นักเรียน
เรี ย นอย่ า งขาดคุ ณ ภาพ ขาดกา รเอาใจใส่ เป็ น เรื่ อ งที่ โ รงเรี ย นต้ อ งมี ก ารทบทวน
โดย ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 จะมีการลงพื้นที่ไปเยี่ยมโรงเรียนเหล่านี้โดยตรง
เรื่ อ งเปู า หมายคุ ณภาพผู้ เรี ยน ขอให้ ผู้ บริ ห ารสถานศึก ษาคิ ดถึ งตั ว ผู้ เรีย น โดยต้ องการให้
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ออกแบบ
1. ความเป็นคนดี ความดีของเด็กคืออะไรบ้าง อย่างไรบ้าง
2. ทักษะและสมรรถนะของผู้เรียนที่จะอยู่ในสังคมได้ ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการเข้าสังคม ทักษะ
ทางคอมพิวเตอร์ ทักษะภาษา ทักษะชีวิต หรืออื่น ๆ สิ่งเหล่านี้โรงเรียนของเรา นักเรียนของเรา
จะมีทักษะอย่างไร จะทาให้เกิดได้อย่างไร
3. ความรู้พื้นฐาน อ่าน เขียน คิด ทักษะชีวิต พิชิตเทคโนโลยี อีซี่อิงลิช ซึ่งเป็นจุดเน้นของ สพป.
ศรี ส ะเกษ เขต 4 ให้ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาลองออกแบบ เด็ ก ดี ข องเรา คื อ 1,2,3,4
และกิจกรรมที่จะต้องทาในแต่ละวันในระดับโรงเรียน ระดับห้องเรียน หรือภาพรวมของกิจกรรม
ชุมชนมีอะไร อยากจะให้ออกแบบตรงนี้
เรื่องกระบวนการบริหารเพื่อบรรลุเปูาหมายคุณภาพผู้เรียน
1. กระบวนการนิเทศอย่างสร้างสรรค์เชิงบวก ผู้ บริหารสถานศึกษาเป็นเพื่อนกับครู ในการ
ร่วมคิด ร่วมคุย โดยไม่จาเป็นต้องเป็นรูปแบบ
2. การเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล เป็ น รายบุ ค คล โดยมี ข้ อ มู ล นั ก เรี ย นเป็ น รายบุ ค คล อยากให้ ล งลึ ก
และต้องดูแลเด็กให้ทั่วถึงทุกคน
3. ไม่ผลักภาระให้ครูฝุายเดียว โดยเชื่อมโยงกับข้อที่ 1. ต้องการให้ลงไปพูดคุยช่วยกันแก้ไข
ปัญหาของเด็ก สร้างวิถีสังคมที่จะพัฒนาเด็กเป็นปกติ
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เรื่องการยกระดับคุณภาพโดยใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นฐาน โดยสานักงานเขตพื้นที่จะใช้กลุ่มในการ
พัฒนาคุณภาพร่วมกับศึกษานิเทศก์ ขณะเดียวกันก็จะมีเครื่องมือเพื่อช่วยให้การทางานเข้มข้น
มากขึ้น
1. จัดสรรเงินเลื่อนเงินเดือนให้กลุ่มโดยใช้เกณฑ์ผลการอ่าน ป.1 – ป.2 ซึ่งสานักงานเขตพื้นที่
กันไว้เพื่อเลื่อนเงินเดือน โดยปีนี้จะจัดสรรเงินให้โรงเรียนที่มีเด็กอ่านได้ตามเกณฑ์
เรื่ องวิถี ใหม่ ในสถานการณ์ปั จจุ บั น ซึ่ งเกื อบ 200 ประเทศทั่ ว โลก มี ประชาชนติด เชื้ อโรค
COVID – 19 และคงยาวนานอีกพอสมควรที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ฯ ได้
ประเทศไทยปั จจุ บัน ยังสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ฯ ได้ในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังไม่
น่าไว้วางใจที่จะให้มีการจัดการเรียนการสอนตามปกติ
1. วิถีสังคม จะเปลี่ยนไปจากเดิมเข้ามาสู่รูปแบบใหม่ เช่น กิจกรรมต่าง ๆ ในสังคม จะแตกต่าง
ไปจากเดิม การแสดงความรู้สึกดี ๆ โดยการจับมือ หรือการโอบกอด ก็ไม่สามารถที่จะทาได้
2. วิถีการจัดการเรียนรู้ ก็คงจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไป โดยอาจจะไม่สามารถใช้รูปแบบเดิมได้
หรืออาจจะใช้ในรูปแบบเดิมได้เป็นบางช่วงบางเวลา
3. วิถีแห่งการสื่อสารและการพัฒนา ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
การประชุมในปั จจุ บัน ประชุม ผอ.กลุ่มงาน บุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่ จะประชุมผ่ าน
โปรแกรมแอพพลิเคชั่น ZOOM และ true VROOM และขอให้ผู้บริหารสถานศึกษามีสองโปรแกรมนี้
ในโทรศัพท์มือถือ ซึ่งผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่ก็จะมีการประชุมกับผู้บริหารสถานศึกษา
ผ่ า นโปรแกรมนี้ เ ช่ น เดี ย วกั น และการอบรมก็ จ ะมี ก ารใช้ โ ปรแกรมนี้ ในการจั ด อบรมใน
โอกาสต่อไป
เรื่องวิถีใหม่แห่งการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด 19 สถานการณ์ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
สถานการณ์ที่ 1 ปกติ จัดการเรียนรู้ตามรูปแบบปกติ / สถานการณ์ที่ 2 ปกติแต่ภายในไม่นานนัก
ก็ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ ไ ม่ ป กติ ท าให้ เ ด็ ก ไม่ ส ามารถมาเรี ย นได้ จั ด การเรี ย นรู้ ต ามรู ป แบบปกติ
และจัดการเรีย นรู้ รูป แบบใหม่ / สถานการณ์ที่ 3 ไม่สามรถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ
และระยะหนึ่งเหตุการณ์ปกติเด็กมาเรียนได้ตามปกติ จัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และจัดการเรียนรู้
ตามรูป แบบปกติ / สถานการณ์ที่ 4 ไม่ปกติ จัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ซึ่งการจัดการเรียนรู้
รูปแบบเป็นการเรียนทางไกลตามรูปแบบ ของ สพฐ. และวันที่ 12 , 13 และ 15 พฤษภาคม
2563 จะมีการจัดประชุมทางไกลโดยมีกลุ่มนิเทศ ฯ เป็นผู้รับผิดชอบ วันที่ 12 พฤษภาคม
25 6 3 ช่ ว งเ ช้ า ก ลุ่ ม โ ร ง เ รี ย น ต าห นั ก ไท ร แ ล ะ กลุ่ ม โ รง เ รี ยน น้ า ตก ห้ ว ยจั น ท น์
ช่ว งบ่ าย กลุ่ มโรงเรี ย นขุนโพธิ์ ภูไพร และกลุ่ มโรงเรียนศรีรัตนะ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563
ช่วงเช้า กลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์ และกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม ช่วงบ่าย กลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก

-12และกลุ่มโรงเรียนมออีแดง และวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ช่วงเช้า กลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
และกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ ซึ่งลักษณะรูปแบบการประชุมจะไม่ใช่การประชุมชี้แจง จะเป็นการ
ประชุมเพื่อรับฟังความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนเป็นหลัก และในวันที่ 7
พฤษภาคม 2563 สพฐ.จะมีการทดสอบในระดับประเทศ ขอให้ ผู้บริหารโรงเรียนและครูทุกคน
ได้รับชม
1.8 เรื่องการประชุมผู้บริหารเดือนละ 1 ครั้ง แต่ละสัปดาห์จะมีเนื้อหาของกลุ่มนิเทศ ฯ / โรงเรียน
สั ป ดาห์ ล ะ 1 ครั้ ง โดยน าเสนอแนวทางการขั บ เคลื่ อ นคุ ณ ภาพการศึก ษา ซึ่ ง กลุ่ ม นิ เ ทศ ฯ
ได้กาหนดปฏิทินและแนวทางไว้แล้ว
1.9 เรื่ องการจั ดอบรมนิ เทศครูใหม่ โดยจะมีการจัดปฐมนิเทศครูใหม่ผ่ านโปรแกรมแอพพลิเคชั่น
ZOOM หรือ true VROOM
1.10 เรื่ องการอบรมครูการเงินพัสดุ การอบรมผู้บริห ารการเงินพัส ดุ โดยจะมีการอบรมครูการเงิน
อบรมครูพัสดุ ผ่านโปรแกรมแอพพลิเคชั่น โดยที่ผ่านมาสานักงานเขตพื้นที่ยังไม่ได้มีการจัดอบรม
มีแต่กลุ่มโรงเรียนเป็นผู้จัดอบรม จะกาหนดเป็นรุ่น ๆ ตามระดับของความต้องการของผู้รับการ
อบรม และจะมีการจั ดอบรมผู้ บริ ห ารสถานศึกษา ในเรื่อ งของการบริห ารการเงิ นและพัส ดุ
สาหรับผู้บริหารสถานศึกษาจะเน้นที่ผู้ที่สมัครใจเข้าอบรม
1.11 เรื่องการถอดบทเรียนการบริหารงานของ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 โดยผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้น ที่ไ ด้มี การคิ ด ไตร่ ต รองออกแบบงานแต่ล ะงานไว้เ ป็น เบื้ องต้ นแล้ ว เช่น กรอบความคิด ใน
การทางาน หลักการที่สาคัญ เช่น หลักการขยายผล และพัฒนางานก็ใช้หลักระเบิดจากข้างใน
ก็คือโรงเรียนที่สนใจจะเข้าร่วมจะพัฒนาเริ่มจากจุดเล็ก ๆ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา โดยการ
พัฒนาให้ถูกจุด ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือหลักการ กระบวนงานอีกอย่างหนึ่งที่ส าคัญ คือ ธรรมาภิบาล
ซึ่งเป็นยาขนานวิเศษ ทาให้ได้รับความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยกระบวนการพัฒนาก็ใช้การ
พัฒนาคนก่อน พัฒนาคนให้มีพลังให้มีกาลังใจ จึงทาให้การประเมินต่าง ๆ ของสานักงานเขต
พื้ น ที่ อ ยู่ ใ นระดั บ ดี และพลั ง ที่ ยิ่ ง ใหญ่ ที่ สุ ด ก็ คื อ พลั ง ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู
ของ สพป.ศรีส ะเกษ เขต 4 ซึ่งในปีต่อไป สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เป็นปีแห่งคุณภาพแห่งการ
ให้บริการ เราจะสามารถขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเข้มแข็ง และประสบผลสาเร็จอย่าง
ภาคภูมิใจ
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563

-13ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
นายธีรวัฒน์ คาศรี รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
3.1 การชาระประวัติสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 4 โดยนายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึ กษาศรีส ะเกษเขต 4 ด าริ ให้ มีก ารช าระประวั ติ ส านั กงานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาศรี ส ะเกษเขต 4 เพื่ อ บั น ทึ ก ผลงานด้ า นการศึ ก ษาไว้ เ ป็ น อนุ ส รณ์
และเป็ น แหล่ ง อ้า งอิ งสื บ ค้น แก่ อนุ ช นรุ่ นหลั ง ได้ศึ กษาเรียนรู้ ส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 4 จึงได้ประกาศแต่งตั้งบุคคลสาคัญ โดยเฉพาะสานักงานวัฒนธรรม
ของเขตพื้นที่ คือ วัฒนธรรมอาเภอกันทรลักษ์ อาเภอขุนหาญ อาเภอเบญจลักษ์ และอาเภอ
ศรีรัตนะ ท่านเหล่านี้จึงได้รับการประกาศแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษา เพื่อจัดทาชาระประวัติ ฯ
ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในปี ง บประมาณ 2563 ซึ่ ง จะมี ก ารประกาศอย่ า งเป็ น ทางการอี ก ครั้ ง
และขอความอนุ เ คราะห์ ผู้ บ ริห ารโรงเรี ย นหรื อ ครู ได้ อนุ เ คราะห์ ข้ อ มูล ส าคั ญ เช่ น รางวั ล
เกี ย รติ ย ศของสถานศึ ก ษาที่ ส าคั ญ เพื่ อ รวบรวมจั ด ท าประวั ติ ฯ ให้ ส มบู ร ณ์ ยิ่ ง ขึ้ น ต่ อ ไป
และขอความร่วมมือเสนอแนะขั้นตอนการทางานด้วย โดยจะเริ่มต้นการทางานเรื่องนี้ในเดือน
พฤษภาคม 2563
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
3.2 เรื่องการวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET (NT,RT)ปี 62 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับกลุ่ม
โดยน ามาสู่ การสั งเคราะห์ เ พื่อหาจุดพัฒ นา เพื่อจะได้เ ริ่มขับ เคลื่ อ นในปี การศึ กษา 2563
แต่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) จึงทาให้ต้อง
ปรับเปลี่ยนในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งผู้ที่เป็นกาลังสาคัญก็คือผู้บริหารโรงเรียน และถ้ าสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค ฯ ดีขึ้นหรือปลอดจากโรค ฯ จริง โรงเรียนต้องการให้มีการจัดการเรียน
การสอนตามปกติ โรงเรี ย นต้ อ งขออนุ ญ าตไปยั ง จั ง หวั ด เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการจั ง หวั ด
อนุญาตก่อน จึงจะสามารถจัดให้มีการเรียนการสอนตามปกติได้ ส่วนการใช้ฐานการจัด การ
เรียนรู้ฝึกเรื่องการอ่านโดยต้องฝึกตั้งแต่ปฐมวัย จึงจะก้าวข้ามจุดต่าไปได้ ทั้งในด้านที่จะต้อง
ปรับหลักสูตรสถานศึกษา และกลุ่มนิเทศ ฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนศึกษานิเทศก์ในการปฏิบัติ
หน้าที่รับผิดชอบกลุ่มโรงเรียนเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษา โดยมีรายละเอียดตามคาสั่ง
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ดังนี้

-14-

-15-

3.2

เรื่ อ งรู ป แบบการพั ฒ นาครู ใ นการจั ด การเรี ย นรู้ coading ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2563
ของ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 โดยมีเปูาหมายในการพัฒนาผู้เรียนให้ใช้ทักษะการคิดเชิงคานวณ
สามารถคิดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและเป็นระบบ ซึ่งมีการจัดการอบรม
การเรียนรู้วิทยาการคานวณสาหรับครู Coding for Teacher (C4T) (ของ สสวท.) Step ที่ 1
เปิดรับสมัครในระหว่างวันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2563 ระยะเวลาการอบรม 1 พฤษภาคม –
30 มิ ถุ นายน 2563 สมั ครสมาชิ กและอบรมฟรี (อบรมออนไลน์ ) ที่ http://teacherpd.ipst.ac.th
Step ที่ 2 พัฒนาครูการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคานวณ (Coding) (ออนไลน์) Step ที่ 3
นิเทศ ติดตาม และกากับดูแล โดยศึกษานิเทศก์และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมมือช่วยเหลือ
ให้คาแนะ Step ที่ 4 สะท้อนผลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การแก้ไขหรือพัฒนา
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3.4

3.5

เรื่ องรู ปแบบการจั ดการเรี ยนการสอนทางไกลก่ อนและระหว่ างเปิ ดภาคเรี ยน (การเตรี ยมความพร้ อม)
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) โดย สพฐ. ได้มีแนวทาง
ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง โดยจัดให้มีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ชมผ่าน 3 ช่องทาง
หลักของ DLTV (1) โทรทัศน์ดาวเทียม (2) เว็บไซต์ WWW.dltv.ac.th (3) Mobile Application : DLTV
และสามารถดาวน์ โ หลดข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ได้ จ ากเว็ บ ไซต์ WWW.dltv.ac.th โดย สพฐ.
ได้วางแนวทางการบริหารจัดการอยู่ 3 ระยะ ระยะที่ 1 การเตรียมความพร้อม 1 มีนาคม –
15 พฤษภาคม 2563 ระยะที่ 2 ทดลองการเรียนการสอน 16 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน
2563 ระยะที่ 3 การจัดการเรียนการสอน 1 กรกฎาคม 2563 – 30 เมษายน 2564
เรื่ อ งการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา เนื่ อ งด้ ว ยในช่ ว งนี้ เ ป็ น ช่ ว งสิ้ น ปี ก ารศึ ก ษา
โรงเรียนทุกโรงเรียนก็ได้มีการประชุมปรึกษาหารือเรื่องคุณภาพผู้เรียน ช่วงนี้จึงเป็นช่วงของการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้านผลการเรียน และความต้องการของบุคลากรในโรงเรียน เมื่อทราบปัญหา
ก็ จ ะเป็ น ช่ ว งของการปรั บ หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา จึ ง ขอแจ้ ง ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ยนที่ บ รรจุ ใ หม่
ให้ ส อบถามครู ฝุ า ยวิช าการ หรื อครูผู้ รั บผิ ดชอบเรื่อ งหลั กสู ตร ซึ่ งปี การศึก ษาหน้า 2563
ทุกชั้นเรียนในโรงเรียนก็จะได้เรียนครบตามหลักสูตรใหม่ ถ้าจะมีการปรับเปลี่ยนก็ถือว่าเป็น
อานาจหน้าที่ของโรงเรียน ส่วนคุณภาพผู้เรียนจะยึดตามหลักสูตรแกนกลาง และให้โรงเรียนได้
ศึกษามาตรฐานการศึกษาแห่งชาตินามาปรับกระบวนการการจัดการเรียนรู้ ปรับให้เด็กเป็น
การศึกษาเชิงสมรรถนะ โดยให้ ผู้ บริห ารโรงเรียนถือโอกาสในช่ว งนี้ชักชวนครูฝุ ายวิช าการ
คณะกรรมการหลั ก สู ต ร ยกร่ า งหลั ก สู ต ร ปรั บ หลั ก สู ต ร ให้ รั น ตามหลั ก สู ต รแกนกลาง
โดยกลุ่มนิเทศ ฯ จะมีหนังสือทบทวนแจ้งโรงเรียนอีกครั้ง เพื่อให้โรงเรียนได้ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
เรื่ อ งการพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นตามจุ ด เน้ น 6 ด้ า น ซึ่ ง สพป.ศรี ส ะเกษ มี 6 จุ ด เน้ น
คือ อ่าน เขียน คิด ทักษะชีวิต พิชิตเทคโนโลยี อีซี่อิงลิช เพื่อให้โรงเรียนนาไปต่อยอดไปปฏิบัติ
พัฒ นาตามจุ ดเน้น ซึ่งจะมีการพัฒ นาทั้งด้านปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในด้าน
คุณภาพผู้เรียน โดยกลุ่มนิเทศ ฯ จะมีคู่มือแนวทางการดาเนินการเรื่องดังกล่าวแขวนบนเว็บลิ้งค์
ของ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
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3.4

3.5

เรื่ องรูป แบบการนิเทศในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ประเด็นให้โ รงเรียน
เตรียมการเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยสานักงานเขตพื้นที่จะต้องติดตามการ
นิเทศสถานศึกษาในสังกัดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งวิธีการรูปแบบมี
ดังนี้
1. ศึกษาข้อมูลสภาพปัญหาบริบทของโรงเรียน และความต้องการความจาเป็นในการรับการ
นิเทศ โดยศึกษานิเทศก์จะส่งข้อมูลส่งต่อกันมา จากผลสัมฤทธิ์ NT RT เพื่อจะมาออกแบบ
การนิ เทศ การประสานงานกั บผู้ เ กี่ย วข้อ งระดับ เขต โรงเรีย น ผู้ ปกครอง ชุมชน โดยยึ ด
หลักการนิ เทศโดยเว้น ระยะห่างทางสังคมให้มากที่สุด เพื่อปูองกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด
ของโรค ฯ
2. รูปแบบหรือวิธีการในการนิเทศ 2 ด้าน (1) การนิเทศในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โควิด 19 ยังไม่คลี่คลาย ยึดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดยการนิเทศออนไลน์ เช่น ในระบบ AMSS
วีดีโอคอนเฟอเรนซ์ โปรแกรมแอพพลิเคชั่น ZOOM หรือ true VROOM เฟสบุ๊ค ไลน์ หรือคลิป
วีดีโอต่าง ๆ ซึ่งจะมีการเลือกใช้ตามความเหมาะสม (2) การนิเทศในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิ ด 19 เข้ า สู่ ภ าวะปกติ โดยจะมี ก ารนิ เ ทศแบบออนไลน์ แ ละนิ เ ทศแบบปกติ
ออกนิเทศติดตามโดยใช้โรงเรียนใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นฐานในการนิเทศ เช่น สังเกตการณ์สอน
เยี่ยมโรงเรียน
3. การบันทึกข้อมูลการนิเทศสรุปรายงานผล โรงเรียนจะต้องเป็นผู้บันทึกข้อมูลจากแบบนิเทศ
ที่ศึกษานิ เทศก์ส่ งไปให้ และส่ งกลั บมายังศึกษานิเทศก์ ซึ่งศึกษานิเทศก์จะนาเอาข้อมูล มา
สังเคราะห์มาสรุปรายงานผู้บริหาร และรายงาน สพฐ. ต่อไป
กลุม่ ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เรื่องการจัดการโครงการอาหารกลางวัน และโครงการอาหารเสริม (นม) โดยได้มีหนังสือมาจาก
สพฐ.ในเรื่องดังกล่าว ซึ่งส้านักงานเขตพื้นที่ได้แจ้งโรงเรียนทราบแล้ว โดยให้โรงเรียนด้าเนินการ
ประสานส่วนท้องถิ่นเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณ ประสานกับส่วนท้องถิ่นให้นักเรียนได้รับ
ประทานอาหารกลางวันอย่างมีคุณภาพ และอาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนมอบหมายให้ มี
ผู้รับผิดชอบในการรับส่งมอบนมให้โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 และประสาน
กับ หน่ ว ยจั ดซื้อ ตามประกาศของ สพฐ. ที่ส้ านัก งานเขตพื้นที่ได้จั ดส่ งประกาศให้ โ รงเรีย น
ได้ทราบแล้ว และให้โรงเรียนได้น้าไปศึกษา
เรื่ องแนวทางการรับ นักเรี ยน ปี 2563 โดยได้รับหนังสื อจาก สพฐ. ด่วนที่สุ ด ลงวันที่ 30
เมษายน 2563 เนื่องจากได้มีการขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินทั่วประเทศ จึงได้มีการปรับเปลี่ยน
ในเรื่ องการรั บนั กเรีย น ทั้งนี้ให้ โรงเรียนได้ติดตามหนังสือที่ส านักงานเขตพื้ นที่แจ้งโรงเรียน
ทุกฉบับด้วย
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เรื่องการรายงานผลตัว ชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)
ผ่ า นระบบเว็ บ ลิ้ ง ค์ www.ssk4.go.th/Promote/ สื บ เนื่ อ งจาก สพฐ. ได้ ติ ด ตามผลการ
ด้าเนินงานของส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา AMSS : Area Management Support system
ที่ใช้เก็บข้อมูลจากสถานศึกษาผ่านระบบออนไลน์ เพื่อรายงานผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ KRS (KPI Report system) ซึ่งส้านักงานเขตพื้นที่
ได้เตรีย มการรายงานผลการด้าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมส่ งเสริมสนับสนุนการปลูกฝั ง
ความมีระเบียบวินัย โดยใช้กระบวนการลูกเสือยุวกาชาด และจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศลูกเสือ
เนตรนารี และยุวกาชาด ปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบเว็บลิ้งค์ WWW.ssk4 .go.th/Promote
จึงขอให้โรงเรียนรายงานข้อมูลทางระบบเว็บลิ้งค์ดังกล่าว ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
เพื่อที่สานักงานเขตพื้นที่จะได้สรุปรายงานตัวชี้วัดให้กับ สพฐ.ต่อไป
3.7 เรื่องการขับเคลื่อนนโยบายการเพิ่ม สัดส่วนผู้เรียนสายสามัญต่อสายอาชีพ (50:50) โดยศึกษา
ขั้นตอนและรายงานในระบบเว็บลิ้ งค์ ssk4.go.th/promote เพื่อให้สอดคล้องและสนองนโยบายของ สพฐ.
รายงานผลตัวชี้วัด ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ KRS (KPI Report system)
และนโยบายแผนการรับนักเรียนสายอาชีพของจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอให้โรงเรียนด้าเนินการ
ตามหนั ง สื อ ที่ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ไ ด้ แ จ้ ง โรงเรี ย นไปแล้ ว หนั ง สื อ สพป.ศรี ส ะเกษ เขต 4
ที่ ศธ 04141/1550 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 ซึ่งสานักงานเขตพื้นที่จะได้มอบเกียรติบัตรใหกับครู
ผู้รับผิดชอบต่อไป
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา -ไม่มีมติที่ประชุม -ไม่มีระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 เรื่องขอให้ผู้อานวยการโรงเรียนและครู ได้รับชมการประชุมผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาทั่ ว ประเทศ ครั้ ง ที่ 4/2563 ประชุ ม เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ 30 เมษายน 2563
“การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)”
โดยรับชมผ่านช่องทาง
1. www.obectv.tv
2. www.youtube.com/obectvonline
3. www.facebook.com/obectvonline
ที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุม
เวลา 12.00 น.
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(ลงชื่อ)
(นายสุวัฒนา จารุวงศ์)
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
ผู้จดรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)
(นายพลกฤต บุตรอุดม)
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

