สาเนารายงานการประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ครั้งที่ 5/2561
วันศุกร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมธนามรย์ 2 ชั้น 3 โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
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ผู้มาประชุม
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นายธัชชเวชว์
ว่าที่ร้อยตรีนพดล
นายกรุณพล
นายสมมาตร์
นายภิญโญ
นายโชติ
นายสมปอง
นายจักรพงษ์
นายศักดา
นายจุมพล
นายอาคม
ว่าที่ร้อยตรีวิเชษฐ์
นายมนัส
นายปราโมทย์
นายศักดา
นายเรืองชัย
นายสมมารถ
นางสาวขนิษฐา
นายนิติพนธ์
นางสาวอมราพร
นางยุภา
นางรัตนี
นายวรกร
นางสาวนวลจันทร์
นายยงยุทธ
นายติระ
นางสาวอุไรวรรณ
นายสมชาย
นายเฉลิม
นางสาวนันทรัตน์
นางฉวีวรรณ
นางวรรณดี

จันทร์สุขศรี
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
รักษ์แก้ว
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
พราหมเภทย์ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
สุวรรณทวี
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
จินตนปัญญา ผู้อานวยการโรงเรียนกันตังพิทยากร
จิตขาว
ผู้อานวยการโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา
ห่วงจริง
ผู้อานวยการโรงเรียนคันธพิทยาคาร
ทองประดับ
รองผู้อานวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง (แทน)
ไพสมบูรณ์
ผู้อานวยการโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์
ทวีตา
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์
โพชสาลี
ผู้อานวยการโรงเรียนนาโยงวิทยาคม
เพ็ชรหิน
ผู้อานวยการโรงเรียนน้าผุด
พิพัฒน์
ผู้อานวยการโรงเรียนในเตาพิทยาคม
สุทธิรักษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบางดีวิทยาคม
วัจนพิสิฐ
ผู้อานวยการโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์
ช่วยจันทร์
ผู้อานวยการโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
ผดุงอรรถ
ผู้อานวยการโรงเรียนรัษฎา
อานักมณี
ผู้อานวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
ลีละสกุลมีเกียรติ ผู้อานวยการโรงเรียนลาภูราเรืองวิทย์
เชาวนาพันธุ์ ผู้อานวยการโรงเรียนวังวิเศษ
พรเศรษฐ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ
ลิ่มพานิช
ผู้อานวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2
สุวรรณ์
ผู้อานวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 3
ช่องดารากุล รองผู้อานวยการโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง (แทน)
ปูขาว
ผู้อานวยการโรงเรียนสภาราชินี 2
ไกรเทพ
ผู้อานวยการโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข
ทองเสน่ห์
ผู้อานวยการโรงเรียนสามัคคีศึกษา
อินทรโชติ
ผู้อานวยการโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์
วัดโคก
ผู้อานวยการโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บารุง
ไพรัตน์
รองผู้อานวยการโรงเรียนห้วยยอด (แทน)
รักษ์แก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนหาดสาราญวิทยาคม
เกตแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
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33.
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43.
44.
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47.

นายปราโมทย์
นายโกศล
นายสัจจะ
นายเอกราช
นายเกียรติมงคล
นายวิโรจน์
นายสุมิตร
นางวนัชพร
นายชัยณรงค์
นายเฉลิมรัฐ
นายวิสนุ
นายไชยพงษ์
นายอาทิตย์
นายสมศักดิ์
นายจารัส

เพ็ชรคล้าย
อุ่นชู
เอียดศรีชาย
กลิ่นคล้าย
พูดเพราะ
วุ่นแก้ว
สามห้วย
วัชรเฉลิม
ช่างเรือ
แก้วนางเส็ง
ปานมาศ
ชุมศรี
บิลสัน
ณ ถลาง
บัวเกตุ

ผู้อานวยการโรงเรียนเขาดินประชานุกูล
รองผู้อานวยการโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ (แทน)
ผู้อานวยการโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์
ผู้อานวยการโรงเรียนคลองหินพิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนพนมเบญจา
รองผู้อานวยการโรงเรียนเมืองกระบี่ (แทน)
ผู้อานวยการโรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ
ผู้อานวยการโรงเรียนลาทับประชานุเคราะห์
ผู้อานวยการโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองทะเลวิทยา
ผู้อานวยการโรงเรียนเหนือคลองประชาบารุง
ผู้อานวยการโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์
ผู้อานวยการโรงเรียนอามาตย์พานิชนุกูล

ผู้ไม่มาประชุม
1. นางนิสา

บรรจงการ

ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายประยุทธ์
2. นางกันยา
3. นางลัดดาวรรณ
4. นายสุรพงษ์
5. นางกมลวรรณ
6. นางดวงฤดี
7. นางกชนัณม์ลภัส
8. นางสาวนันทรัฐ

โขขัด
ใจสมุทร
ชุณหพิมล
เพชรเครือ
สุวรรณ์
ลีลาวรกุล
สิงติ
คงดา

ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ศึกษานิเทศก์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (แทน)
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ก่อนระเบียบวาระการประชุม
1. มอบโล่และเกียรติบัตรสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ
ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาคัดเลือกสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน
/การศึกษา...
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การศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพและดาเนินการจนเป็นวัฒนธรรมการทางาน
ส่ งผลให้ การจั ดการศึ กษามีผ ลสั ม ฤทธิ์ ยอดเยี่ย มอย่ างต่ อเนื่ อง และสามารถเป็นแบบอย่า ง
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสถานศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปี 2561 ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลที่กาหนดไว้ นั้น
บัดนี้ เพื่อให้การดาเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบระบบบริหารจัดการ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กาหนดไว้ สานักทดสอบทางการศึกษา จึงขอมอบโล่และเกียรติบัตร
ให้โรงเรียน ดังนี้
- รางวัลยอดเยี่ยม ระดับโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ได้แก่ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
- รางวัลยอดเยี่ยม ระดับสถานศึกษาขนาดกลาง ได้แก่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
- รางวัลดีเด่น ระดับสถานศึกษาขนาดกลาง มอบเกียรติบัตร ได้แก่
โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์
ที่ประชุม : รับทราบ
2. มอบเกียรติบัตรรางวัลสถานศึกษาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ระดับประเทศ
ประจาปี 2561
ตามที่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ดาเนินการคัดเลือกสถานศึกษา
เพื่อรับ รางวัล ระบบการดูแลช่ว ยเหลื อนักเรี ย น ประจาปี 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึ กษา
ตามประเภทสถานศึกษา ประเภทละ 1 รางวัล รวม 3 รางวัล ซึ่งได้ประกาศผลการคัดเลือกระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา และระดับเขตตรวจราชการ และส่งผลการคัดเลือกให้สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาเนินการคัดเลือกระดับประเทศ นั้น
บัดนี้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ระดับประเทศ ประจาปี 2561 สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ขอแสดงความชื่นชมและยกย่องสถานศึกษาในความ
วิริยะอุตสาหะในการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจนผลงานเป็นที่ประจักษ์
และเพื่อเป็นเกียรติ เป็นขวัญกาลังใจ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบ
เกียรติบัตรให้กับสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ระดับประเทศ
ประจาปี 2561 ดังนี้
- รางวัลเกียรติบัตรระดับทอง ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ได้แก่
โรงเรียนกันตังพิทยากร
- รางวัลเกียรติบัตรระดับเงิน ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษา ขนาดกลาง ได้แก่
โรงเรียนคันธพิทยาคาร
- รางวัลเกียรติบัตรระดับเงิน ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษา ขนาดเล็ก ได้แก่
โรงเรียนในเตาพิทยาคม
ที่ประชุม : รับทราบ
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3. มอบเกียรติบัตรการคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรม Best Practice โรงเรียนสุจริต ประจาปี 2561
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ตามที่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้ดาเนินการคัดเลือกผลงาน
ดีเด่นจากการถอดบทเรียน Best Practice ของเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ประจาปี 2561
ระดั บเขตพื้ นที่ การศึ กษา ในเวที แลกเปลี่ ยนเรี ย นรู้ และน าเสนอวิ ธี ปฏิ บั ติ ที่ ดี ของส านั กงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ภายใต้งาน “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ : นวัตกรรม
การเรียนรู้สู่การพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา
จังหวัดตรัง เพื่อคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรม Best Practice โรงเรียนสุจริต ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ของผู้บริหารสถานศึกษา 1 ผลงาน ครู 5 ผลงาน และนักเรียน 1 ผลงาน เป็น
ตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) ระดับประเทศ นั้น
บัดนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้ประกาศผลการคัดเลือกผลงาน/
นวัตกรรม Best practice โรงเรียนสุจริต แล้ว และเพื่อเป็นเกียรติ เป็นขวัญกาลังใจ แก่
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ที่ได้รับการคัดเลือกผลงาน Best Practice ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จึงขอมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ
ประเภทผลงานผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี้
ประเภทผลงานผู้บริหารสถานศึกษา
ผลงานดีเยี่ยม อันดับที่ 1 ได้แก่ นายสมปอง ห่วงจริง
โรงเรียนคันธพิทยาคาร
ผลงานดีเยี่ยม อันดับที่ 2 ได้แก่ นางยุภา พรเศรษฐ์
โรงเรียนกันตังพิทยากร
ผลงานดีเยี่ยม อันดับที่ 3 ได้แก่ นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ โรงเรียนสามัคคีศึกษา
และนางนิสา บรรจงการ โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
ประเภทผลงานของครู
ผลงานดีเยี่ยม อันดับที่ 1 ได้แก่ นางยศวดี สันตรัตติ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์
อันดับที่ 2 ได้แก่ นางแก้วตา จินตาแก้ว โรงเรียนกันตังพิทยากร
อันดับที่ 3 ได้แก่ นางสาวศณีนาถ แซ่ตัน โรงเรียนวังวิเศษ
อันดับที่ 4 ได้แก่ นายไพสิฐ รอดสุด
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
อันดับที่ 5 ได้แก่ นายบุญชม ศิริกุลพิทักษ์ โรงเรียนสามัคคีศึกษา
อันดับที่ 6 ได้แก่ นางบุญเรือน บุณโยดม โรงเรียนคันธพิทยาคาร
ประเภทผลงานของนักเรียน
ผลงานดีเยี่ยม อันดับที่ 1 ได้แก่ นายอิทธิ อินทร์อ๋อง โรงเรียนกันตังพิทยากร
อันดับที่ 2 ได้แก่ นายดนุเดช แกล้วกล้า โรงเรียนสามัคคีศึกษา
อันดับที่ 3 ได้แก่ นางสาวเนตรนภา นานช้า โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
หมายเหตุ สาหรับประเภทผลงานครู และประเภทผลงานนักเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 13 ได้มอบเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษา เพื่อจัดมอบให้กับครูและนักเรียนที่
ได้รับการคัดเลือกผลงาน ในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธ ยมศึกษา เขต 13 เสนอผลงาน/นวัตกรรม ที่ได้รับการพิจารณาคั ดเลือกระดับเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการคัดเลือกระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดังนี้
/1. ประเภทผู้บริหาร...
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1. ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 1 ผลงาน
2. ประเภทครู
จานวน 5 ผลงาน
3. ประเภทนักเรียน
จานวน 1 ผลงาน

อันดับที่ 1
อันดับที่ 1-5
อันดับที่ 1

ที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 แนะนาผู้อานวยการโรงเรียนมาดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรังในคราวประชุม ครั้งที่ 14/2561 เมื่อวันที่
24 ตุลาคม 2561 และตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2561
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 แต่งตั้งให้ผู้อานวยการโรงเรียนมาดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จานวน 7 ราย ดังนี้
1) นายมนัส พิพัฒน์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยไทร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อานวยการโรงเรียนในเตาพิทยาคม
2) นายศั กดา วั จนพิ สิ ฐ ผู้ อ านวยการโรงเรี ยนชะรั ดชนู ปถั มภ์ สั งกั ดส านั กงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อานวยการโรงเรียนปะเหลียน
ผดุงศิษย์
3) ว่าที่ร้อยตรีวิเชษฐ์ เพ็ชรหิน ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อานวยการ
โรงเรียนน้าผุด
4) นายเฉลิม วัดโคก ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านจิจิก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อานวยการโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บารุง
5) นางรัตนี ลิ่มพานิช ผู้อานวยการโรงเรียนหาดสาราญ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อานวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2
6) นายวิสนุ ปานมาศ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านมะม่วงเอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อานวยการโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์
7) นายเกียรติมงคล พูดเพราะ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านพรุพี สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อานวยการโรงเรียนคลองหินพิทยาคม
ที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2561
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ครั้งที่ 4/2561 วันพุธ ที่ 18 กันยายน 2561
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมเอส สวิส ราชบุรี อาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
ที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม
/ระเบียบวาระที่ 3...
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

3.1 นโยบาย
3.1.1 กระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ.
ตามที่มีการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้กาหนดแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) เพื่อใช้เป็นแนวทางให้สถานศึกษา
สามารถนาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม คือ
1. สร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างความรับรู้ และตระหนักถึงความสาคัญของ
ยุทธศาสตร์ชาติ
2. วิเคราะห์ภาระงานการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
3. ครูออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
4. จัดกิจกรรมการประกวด/แข่งขัน/จัดค่าย/แลกเปลี่ยนเรียนรู้สาหรับครูและนักเรียน
5. จัดสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่น ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการ
จัดการเรียนการสอน
7. นิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงานผลการดาเนินงาน
3.1.2 โครงการอินเตอร์เน็ต
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรงบประมาณค่าเช่า
อินเตอร์เน็ตประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 เป็นเวลา 6 เดือน โดยมีเกณฑ์การ
จัดสรรค่าเช่าตามขนาดโรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน จัดสรรงบประมาณค่าเช่าอินเตอร์เน็ตให้
จานวน 1,500 บาท/เดือน
2. โรงเรียนที่มีนักเรียน 121 – 300 คน จัดสรรงบประมาณค่าเช่าอินเตอร์เน็ตให้
จานวน 2,000 บาท/เดือน
3. โรงเรียนที่มีนักเรียน 301-500 คน จัดสรรงบประมาณค่าเช่าอินเตอร์เน็ตให้
จานวน 3,500 บาท/เดือน
4. โรงเรี ยนที่ มี นั ก เรี ยนตั้ งแต่ 501 คน ขึ้ นไป จั ดสรรงบประมาณค่ าเช่ า
อินเตอร์เน็ตให้ จานวน 5,000 บาท/เดือน
ให้โรงเรียนดาเนินการเช่าตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3.1.3 เปิดสนามกีฬา...ให้คนไทยได้ออกกาลังกาย
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน แจ้ ง ให้ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดที่มีความพร้อมให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนการส่งเสริมการ
ออกกาลังกายและเล่นกี ฬาของกระทรวงศึกษาธิก าร โดยการจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ ตาม
รูปแบบที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดโดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ป้าย
ประชาสัมพันธ์ได้ทาง QR Code ขนาด กว้าง 1 เมตร x ยาว 3 เมตร
/3.1.4 การป้องกัน...
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3.1.4 การป้องกันอุบัติภัย/ภัยในสถานศึกษา
- ความปลอดภัยในการขับขี่
โรงเรียนต้องมีแนวปฏิบัติมาตรการในเรื่องความปลอดภัยในการขับขี่
เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ของนักเรียนในสถานศึกษา
- ความปลอดภัยด้านอาคารสถานที่
โรงเรียนต้องสอดส่องดูแลอาคารสถานที่ ตรวจสอบปรับปรุงมุมอับ
ดูแลให้ทั่วถึง สารวจกล้องวงจรปิดยังใช้งานได้เป็นปัจจุบัน สารวจสายไฟฟ้า
- ภัยสารเสพติด
โรงเรียนต้องมีมาตรการในการป้องกันภัยจากยาเสพติด ชุมชนต้องให้ความ
ร่วมมือในการสอดส่องดูแลลูกหลาน การระบาดของยาเสพติดจะมาพร้อมกับเครือข่าย
นักเรียนที่ย้ายเข้ามาระหว่างภาคเรียน ต้องตรวจสอบ กาชับดูแลอย่างทั่วถึง
- ภัยเกี่ยวกับการทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา
การทะเลาะวิวาทประมาณ 52 %
- ภัยเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
การฟ้องร้องการละเมิดทางลิขสิทธิ์ การใช้โทรศัพท์มือถือให้โรงเรียน
พิจารณาวางมาตรการการใช้โทรศัพท์มือถือ
- ภัยเกี่ยวกับการละเมิดทางเพศ
เป็นรูปแบบหนึ่งของการล่วงละเมิดบุคคลและเกิดขึ้นบ่อยในหมู่วัยรุ่น
พฤติกรรมนี้เกิดบุคคลหรือกลุ่มบุคคลกระทาการคุกคามคนอื่นๆ ผ่านการแสดงความ
คิดเห็นและการกระทาในแนวลามก การล่วงละเมิดทางเพศสามารถกระทาการผ่านทาง
ออนไลน์หรือเจาะจงรายบุคคล
3.1.5 การแก้ปัญหาแบบเร่งด่วนโดยเขตพื้นที่
การแก้ปัญหาแบบเร่งด่วนในโรงเรียน ควรมีแนวปฏิบัติของโรงเรียน และ
โรงเรียนต้องดาเนินการแก้ปัญหาภายในโรงเรียนก่อน ในกรณีที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้น ๆ ต้องรับผิดชอบ การรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จะต้องรายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับ แต่ให้แจ้งให้ทราบด้วยวาจาทางโทรศัพท์ก่อนที่จะ
รายงานเป็นลายลักษณ์อักษร
3.1.6 นโยบายสพฐ. /จุดเน้นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ปีงบประมาณ 2562
วิสัยทัศน์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 บริหารจัดการศึกษา
ที่เป็นเลิศ มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์
1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
4. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
/พันธกิจ...
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พันธกิจ
อย่างทั่วถึง
มาตรฐานสากล

1. ส่งเสริม สนับสนุน ประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับการศึกษา
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพสู่

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และ
ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วม
5. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้เป็น 1 ใน 10
ของประเทศ
เป้าประสงค์
1. ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษา
อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ เสมอภาค
2. สถานศึกษาจัดการศึ กษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและสู่มาตรฐานสากล
3. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและได้รับ
การรับรองคุณภาพทุกโรงเรียน
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้ที่มีคุณธรรม มีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู มีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความพร้อมใน
การเป็นนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
5. สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาและสถานศึกษาบริหาร
จัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
6. ผู้เรียนมีจิตสานึกในการดาเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะด้านอาชีพตามความต้องการของตลาดแรงงาน
และการพัฒนาประเทศ มีความรู้และทักษะในการป้องกันจากภัยคุกคาม ในชีวิตรูปแบบใหม่
7. ประสาน ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
8. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบนิเทศกากับ
ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ที่ประชุม : รับทราบ
3.2 อานาจหน้าที่และบทบาทผู้อานวยการสถานศึกษา
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา
- มีแผนพัฒนาสถานศึกษาเพื่อใช้ในการดาเนินการจัดการศึกษา
- เป็นผู้นาในการจัดการทาหลักสูตรโดยร่วมประสานกับบุคลากรทุกฝ่ายเพื่อกาหนด
วิสัยทัศน์ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ตลอดจนสาระตามหลักสูตรของสถานศึกษา
- จัดให้มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรสถานศึกษา
- สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้
- สนับสนุนให้บุคลากรทุกฝ่ายของสถานศึกษาได้รับความรู้ และความสามารถจัดทา
หลักสูตรของสถานศึกษารวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
- จัดให้มีการนิเทศภายใน เพื่อนิเทศ กากับ ติดตามการใช้หลักสูตรอย่างมีระบบของ
หลักสูตรสถานศึกษาให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
/ที่ประชุม...
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ที่ประชุม : รับทราบ
3.3 มาตรการป้องกันและการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
: นายสุรพงษ์ เพชรเครือ
ตามที่ ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดนโยบายให้ ส ถานศึก ษา
ในสังกัดทุกแห่งจัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลื อนักเรียน และดาเนินการอย่างจริ งจัง ต่อเนื่อง
ให้เกิดความยั่งยืน เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ พิทักษ์ ปกป้อง และคุ้มครองอย่างรอบ
ด้านด้วยกระบวนการที่ถูกต้องเหมาะสม ทันเหตุการณ์ปลอดภัยในสภาพสังคมปัจจุบัน และคุ้มครอง
ช่วยเหลือเด็กนักเรียนให้ได้รับโอกาสจากระบบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยได้แจ้งประกาศ เรื่อง
การเฝ้ าระวังระงับเหตุ การณ์ใช้ความรุนแรง ประกาศ ณ วั นที่ 10 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2559
กาหนดให้ ผู้ เกี่ยวข้องดาเนิ นการและรับผิ ดชอบตามมาตรการการปฏิบั ติกรณีเกิดเหตุการณ์การ
กระทารุนแรงต่อเด็กในสถานศึกษา ซึ่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้แจ้งให้
สถานศึกษาในสั งกัดทุกแห่ ง แจ้งให้ ข้ าราชการครู และบุค ลากรทราบ และให้ ถือ ปฏิบั ติต าม
แนวทางมาตรการเฝ้าระวั งเหตุการณ์ใช้ความรุน แรงในสถานศึกษา ที่สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดโดยเคร่งครัดแล้ว นั้น เนื่องจากมีเหตุนักเรียนถูกกระทาด้วยความ
รุนแรงทั้งร่างกายและจิตใจเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีแนวโน้มมากขึ้น สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จึงแจ้งให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด ปฏิบัติตามมาตรการเดิม
และเพิ่มเติม ดังนี้
1. จัดทาแผนป้องกัน และแผนเผชิญเหตุ โดยกาหนดหน้าที่และซักซ้อมการปฏิบัติในการควบคุม
พื้นที่จุดอับ จุดเสี่ยง ในสถานศึกษา
2. เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ กับนักเรียน หรือครู หรือบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะเมื่อ
เกิ ดเหตุ ในสถานศึ กษาต้ องรายงานผู้ บั งคั บบั ญชาตามล าดั บชั้ นโดยทั นที พร้ อมทั้ งตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงหลาย ๆ ทาง
3. ดูแลนั กเรี ย น คณะครู ขณะอยู่ในสถานศึกษาในช่ว งเวลาเช้า (ก่อนเข้าห้ องเรียน)
พักกลางวันและเย็นเป็นกรณีพิเศษ และถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและดูแลนักเรียนที่ได้แจ้งไปแล้ว
4. เฝ้าระวังนักเรียนและครูที่ย้ายมาใหม่ เพื่อป้องกันเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
5. จัดองค์ความรู้การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนมีประสิทธิภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้ละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ได้แจ้งหนังสือให้สถานศึกษาในสังกัดทราบแล้ว
ตามหนังสือที่ ศธ 04243/3645 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข 1 หน้า 23
ที่ประชุม : รับทราบ
3.4 กฎกระทรวงการดาเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) : นายสุรพงษ์ เพชรเครือ
ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกกฎกระทรวงกาหนดประเภทของสถานศึกษาและการ
ดาเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2561
(ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 135 ตอนที่ 81 ก วันที่ 12 ตุลาคม 2561) เพื่อป้องกัน
แก้ไขและช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
/เขต 13...
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เขต 13 ได้ แจ้ งเวี ยนให้ สถานศึ กษาทราบและถื อปฏิ บั ติ โดยทั่ วกั นแล้ ว ตามหนั งสื อ ที่ ศธ
04053/3459 ลงวั นที่ 2 พฤศจิ กายน 2561 สามารถดาว์ นโหลดกฎกระทรวงฉบั บดั งกล่ าว
ได้ที่เว็บไซด์ ราชกิจานุเบกษา
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/081/T_0013.PDF
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2 หน้า 33
ที่ประชุม : รับทราบ
3.5 สพฐ. เกมส์ 2561 มหกรรมรวมกีฬาครั้งแรกของ สพฐ. (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสาคัญกับการนากีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษาและ
กระทรวงศึกษาธิการมอบให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการแข่งขันกีฬา
“สพฐ.เกมส์” โดยจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพื้นฐาน (ทุกสังกัด) ดังนี้
1. ประเภทกีฬา
1.1 ฟุตบอล ชาย
1.2 ฟุตซอล ชาย
1.3 วอลเลย์บอล ชาย – หญิง
1.4 เซปักตะกร้อ ชาย – หญิง
1.5 บาสเกตบอล ชาย – หญิง
1.6 คีตะมวยไทย
1.7 วิ่ง 31 ขา (วันที่ 16 ธันวาคม 2561 เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศภาคกลาง
และกรุงเทพ ส่วนภาคอื่น ๆ ให้เป็นไปตามเวลาที่กาหนด และรอบชิงแชมป์ประเทศไทย
เป็นวันที่ 16 มีนาคม 2562)
1.8 กีฬานักเรียนเฉพาะความพิการ เปตอง (บกพร่องทางการมองเห็น/สติปัญญา/
การได้ยิน) วิ่ง 31 ขา (บกพร่องทางการได้ยิน) ฟุตซอล (บกพร่องทางการมองเห็น/สติปัญญา/
ทางการได้ยิน) (จัดแข่งขันเฉพาะในระดับชาติ)
2. รุ่นอายุการแข่งขัน มี 3 รุ่น ดังนี้
2.1 ระดับประถมศึกษา/อายุไม่เกิน 12 ปี (ไม่เกิดก่อนปี 2549)
2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/อายุไม่เกิน 15 ปี (ไม่เกิดก่อนปี 2546)
2.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/อายุไม่เกิน 18 ปี (ไม่เกิดก่อนปี 2543)
3. ระยะเวลาการดาเนินงาน ตั้งแต่ 17 ตุลาคม – 16 ธันวาคม 2561
3.1 วันที่ 5 – 25 พฤศจิกายน 2561 คัดเลือกตัวแทนประเภทกีฬาละ 1 ทีม
เป็นตัวแทนจังหวัดไปแข่งระดับ ภาค โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
ทุกจังหวัดเป็นเจ้าภาพ
3.2 วันที่ 26 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2561 คัดเลือกตัวแทนประเภทกีฬา
ละ 2 ทีม เป็นตัวแทนระดับภาคไปแข่งขันระดับชาติ โดยภาคใต้ จังหวัดกระบี่ เป็นเจ้าภาพ,
ภาคใต้ชายแดน จังหวัดสงขลา เป็นเจ้าภาพ, ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย เป็นเจ้าภาพ,
ภาคกลาง จังหวัดสมุทรสาคร เป็นเจ้าภาพ, ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี เป็นเจ้าภาพ,
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพ
3.3 วันที่ 10 – 15 ธันวาคม 2561 การแข่งขันระดับชาติ รอบรองชนะเลิศ สนาม
กีฬากรุงเทพและปริมณฑล
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3.4 วันที่ 16 ธันวาคม 2561 การแข่งขันระดับชาติชิงชนะเลิศ
4. การแบ่งภาค 6 ภูมิภาค ดังนี้
4.1 ภาคเหนือ 17 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลาปาง ลาพูน เชียงราย
พะเยา แพร่ น่าน สุโขทัย ตาก พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ กาแพงเพชร พิจิตร
นครสวรรค์ อุทัยธานี
4.2 ภาคใต้ 9 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง
กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง
4.3 ภาคใต้ชายแดน 5 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล
4.4 ภาคกลาง 20 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา
ปทุมธานี สระบุรี สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว
กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
4.5 ภาคตะวันออก 6 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ จันทบุรี ชลบุรี
ตราด ระยอง
4.6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ได้แก่ เลย หนองบัวลาภู อุดรธานี
หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร สกลนคร กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ ยโสธร อุบลราชธานี อานาจเจริญ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์
ที่ประชุม : รับทราบ
3.6 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) : นายสุรพงษ์ เพชรเครือ
ด้วย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562
มาให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทราบและถือปฏิบัติ พร้อมแจ้งสถานศึกษาทราบ
และดาเนินการต่อไป
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้แจ้งหนังสือให้โรงเรียนทราบและ
เป็นแนวปฏิบัติ ตามหนังสือที่ ศธ 04243/3701 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ดังนี้
1. นโยบายและแนวปฏิบัติเ กี่ยวกับการรับนักเรี ยน สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562
2. ประกาศการรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562
3. ประกาศการรับนักเรียนโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562
4. ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3
หน้า 39
ที่ประชุม : รับทราบ
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3.7 การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจาปี พ.ศ. 2562 รอบแรกระดับเขต
พื้นที่การศึกษา (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) : นายสุรพงษ์ เพชรเครือ
ด้วย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายดาเนินงานโครงการพัฒนา
คุณ ภาพการเรี ย นรู้ สู่ ส ากล โครงการย่อ ยการพัฒ นาความสามารถทางวิ ช าการผู้ เ รีย นผ่ า น
กระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มตามศักยภาพ ตลอดจนเป็นการสร้างบรรยากาศ
ทางวิชาการขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนให้มีความทันสมั ยอย่างต่อเนื่อง
ในการนี้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดปฏิทินจัดกิจ กรรมพัฒนา
ความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจาปี
พ.ศ. 2562 รอบแรกระดับเขตพื้นการศึกษา สอบแข่งขันวันที่ 13 มกราคม 2562/รอบสอง
ระดับ ประเทศ สอบวัน ที่ 2 มีน าคม 2562/รอบสาม ค่ายอบรมเข้มทางวิ ช าการ เดือ น
เมษายน - พฤษภาคม 2562
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ การสอบแข่งขัน
ทางวิชาการ ระดับนานาชาติฯ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้โรงเรียนในสังกัดทราบ
ตามหนังสือที่ ศธ 04243/3429 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 จึงขอความร่วมมือให้
โรงเรียนคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันฯ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โดยสมัครผ่านระบบออนไลน์ www.obecimso.net
1. รับสมัครระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2561
2. สอบรอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษาพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์
ที่ 13 มกราคม 2562
สถานที่สอบ จังหวัดตรัง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
จังหวัดกระบี่ โรงเรียนอามาตย์พานิชนุกูล
โรงเรียนที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมแข่งขัน ที่ยังไม่มีรหัสผ่านเข้าระบบ ให้ติดต่อสอบถามได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ประชุม : รับทราบ
3.8 การสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิ ทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ครั้งที่ 16 (16th IJSO) และไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและ
อวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 13 (13th IESO)
(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) : นายสุรพงษ์ เพชรเครือ
ด้วย มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ซึ่งมี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานมูลนิธิฯ ร่วมกับสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน และสสวท. จะรับสมัครนักเรียนเพื่ อคัดเลือกเป็นผู้แทน
ประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 16
(The Sixteenth International Junior Science Olympiad : 16th IJSO) และไปแข่งขัน
วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 13 (The Thirteenth International
Earth Science Olympiad : 13th IESO) ในการนี้ ได้ขอความร่วมมือสานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษา
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มัธยมศึกษา ดาเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนจากทุกสังกัด เพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทย ฯ รายละเอียด
ดังนี้
1. กาหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน - 19 ธันวาคม 2561
2. สอบคัดเลือกรอบที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2561
สถานที่สอบ
จังหวัดตรัง โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
จังหวัดกระบี่ โรงเรียนอามาตย์พานิชนุกูล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 แจ้งประชาสัมพันธ์การสมัครสอบคัดเลือกฯ
ตามหนังสือที่ ศธ 04243/2673 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 โดยให้โรงเรียนรวบรวม
ใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานส่ง ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 หากเลยกาหนดถือว่าสละสิทธิ์
ที่ประชุม : รับทราบ
3.9 การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
: นางกันยา ใจสมุทร
ด้วย สานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้กาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย ตามหนังสือ
สานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 โดยให้ใช้บังคับสาหรับผู้ได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
เพื่อให้การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย เป็นเวลาสองปีก่อนแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งครู เป็นไปอย่างมีระบบ มีมาตรฐาน และมีคุณภาพ ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าว มีสาระสาคัญ ดังนี้
1. ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครูผู้ช่วย ต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้มเป็นเวลาสองปีในสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
2. องค์ประกอบของคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 3 คน ประกอบด้วย
ผู้ อานวยการสถานศึก ษา เป็ นประธานกรรมการ ผู้ ดารงตาแหน่ งครู ในสถานศึกษา และ
ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษา เป็นกรรมการ
3. ให้มีการประเมินเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องทุกหกเดือน รวมสี่ครั้งเป็นเวลาสองปี
4. กาหนดหลักสูตรการพัฒนาตามโครงสร้างหลักสูตรไว้ 5 หมวด คือ
หมวดที่ 1 วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอน
หมวดที่ 3 การบริหารจัดการชั้นเรียน
หมวดที่ 4 การมีส่วนร่วมการพัฒนาในสถานศึกษาและชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
หมวดที่ 5 ทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล
5. ให้มีผลการประเมินจากกรรมการทุกคนเฉลี่ยในครั้งที่ 1 – ครั้งที่ 2 ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
และครั้งที่ 3 – ครั้งที่ 4 ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
กรณีผลการประเมินในแต่ละครั้งต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด สามารถทบทวนผลการประเมินได้อีกครั้งหนึ่ง
6. กาหนดให้ครูผู้ช่วยที่ลาคลอดบุตร ลาป่วย ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
สามารถนับเป็นระยะเวลาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มได้ไม่เกินเก้าสิบวัน หากลา
เกินเก้าสิบวัน ให้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตามจานวนวันที่ลาเกินให้ครบสองปี
สาหรับผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครูผู้ช่วย อยู่ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2561
/ให้เตรียม...
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ให้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 20
ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 ต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ เปรียบเทียบหลักเกณฑ์ ว 20/48
และ ว 19/61 ได้ดังนี้
วิธีการ/ขั้นตอน
หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ สานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/
การดาเนินการ
ว20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548
ว 19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561
(เดิม)
(ใหม่)
1. การนับระยะเวลาการ
1. นับแต่วันที่ปฏิบัติราชการวันแรกเป็นวัน 1. นับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่
เตรียมความพร้อมและ
เริ่มต้น และนับระยะเวลาสิ้นสุดตาม
ราชการก่อนแต่งตั้งให้ดารง
พัฒนาอย่างเข้มสองปี
ปีปฏิทิน กรณีครูผู้ช่วยผู้ใดได้ลาคลอดบุตร ตาแหน่งครู กรณีครูผู้ช่วยผู้ใดลา
ลาป่วยซึ่งจาเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานฯ คลอดบุตร ลาป่วย ซึ่งจาเป็นต้อง
...หรือลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับ
รักษาตัวเป็นเวลานานฯ...หรือลาเข้า
การเตรียมพล เป็นระยะเวลาเกินกว่าเก้า รับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการ
สิบวัน ไม่ให้นับระยะเวลาการลาที่เกินเก้า เตรียมพลให้นับวันลาดังกล่าว
สิบวันดังกล่าวรวมเป็นเวลาการเตรียม
รวมเป็นระยะเวลาการเตรียมความ
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้มได้ไม่
เกินเก้าสิบวัน หากลาเกินเก้าสิบ
วัน ผู้นั้นต้องเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มตามจานวน
วันลาที่เกินให้ครบสองปี
2. หลักสูตรการเตรียมความ 2. แบ่งเป็น 2 หมวด คือ
2. แบ่งเป็น 2 หมวด คือ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
- หมวดที่ 1 การปฏิบัติตน
- หมวดที่ 1 วินัย คุณธรรม
- หมวดที่ 2 การปฏิบัติงาน
จริยธรรม และจรรณยาบรรณ
วิชาชีพ
- หมวดที่ 2 การจัดการเรียน
การสอน
- หมวดที่ 3 การบริหารจัดการ
ชั้นเรียน
- หมวดที่ 4 การมีส่วนร่วมการ
พัฒนาในสถานศึกษาและชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ
- หมวดที่ 5 ทักษะการใช้ภาษา
และเทคโนโลยีดิจิทัล

/วิธีการ...
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วิธีการ/ขั้นตอน
การดาเนินการ
3. การแต่งตั้ง
คณะกรรมการเตรียม
ความพร้อมฯ

4. การประเมินการเตรียม
ความพร้อมสองปี

หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/
ว20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548
(เดิม)
3. ให้ผู้อานวยการสถานศึกษาแต่งตั้ง
คณะกรรมการเตรียมความพร้อมฯ จานวน
3 คน ประกอบด้วย ดังนี้
3.1 ผู้อานวยการสถานศึกษาหรือรอง
ผู้อานวยการสถานศึกษา (ประธานฯ)
3.2 ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
สถานศึกษา (กรรมการ)
3.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ซึ่งดารงตาแหน่งครูที่ผู้อานวยการ
สถานศึกษาแต่งตั้งฯ (กรรมการและ
เลขานุการฯ)

4. ประเมินเป็นระยะ ๆ ทุก 3 เดือน
ตลอด 2 ปี รวม 8 ครั้ง

สานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/
ว 19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561
(ใหม่)
3. ให้ผู้มีอานาจตามมาตรา 53
แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความ
พร้อมฯ จานวน 3 คน โดยมี
องค์ประกอบตามลาดับ ดังนี้
3.1 ผู้อานวยการสถานศึกษา
(ประธาน)
3.2 ผู้ดารงตาแหน่งครูใน
สถานศึกษา (กรรมการ/ครูพี่เลี้ยง)
3.3 ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก
ภายนอกสถานศึกษา (กรรมการ)
โดยดาเนินการ ดังนี้
กรณีหน่วยงานการที่สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษา
1) ให้สถานศึกษาเสนอรายชื่อผู้
ดารงตาแหน่งครูฯ ไปยังสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา แล้วให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่ง
รายชื่อไปยังสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพื่อดาเนินการต่อไป
2) ให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเสนอบัญชีรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอก
สถานศึกษาไปยังสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพื่อเสนอ กศจ.
ให้ความเห็นชอบ
4. ประเมินเป็นระยะ ๆ อย่าง
ต่อเนื่องทุก 6 เดือน รวม 4 ครั้ง
ในเวลา 2 ปี
/วิธีการ...
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วิธีการ/ขั้นตอน
การดาเนินการ

หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/
ว20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548
(เดิม)
5. ต้องได้รับคะแนนการประเมินการเตรียม
ความพร้อมฯ
- ครั้งที่ 1, 2, 3 และ 4 อย่างต่า
ร้อยละ 50
- ครั้งที่ 5, 6, 7 และ 8 อย่างต่า
ร้อยละ 60

สานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/
ว 19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561
(ใหม่)
5. ผลการประเมิน
5. ผู้ผ่านการประเมินการเตรียม
ความพร้อมฯ ต้องมีผลการประเมิน
จากกรรมการทุกคนเฉลี่ย
ในแต่ละครั้ง ดังนี้
- ครั้งที่ 1 ต้องมีคะแนน
ในแต่ละด้าน ไม่ต่ากว่า 60 %
- ครั้งที่ 2 ต้องมีคะแนน
ในแต่ละด้าน ไม่ต่ากว่า 60 %
- ครั้งที่ 3 ต้องมีคะแนน
ในแต่ละด้าน ไม่ต่ากว่า 70 %
- ครั้งที่ 4 ต้องมีคะแนน
ในแต่ละด้าน ไม่ต่ากว่า 70 %
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้แจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย (ว 19/2561) ไปยังโรงเรียนในสังกัด
และขอให้โรงเรียน เสนอรายชื่อคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
จานวน 3 คน โดยมีองค์ประกอบตามลาดับ ดังนี้
1. ผู้อานวยการสถานศึกษา
ประธานกรรมการ
2. ผู้ดารงตาแหน่งครูในสถานศึกษา
กรรมการ
3. ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษา
กรรมการ
ส่งให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2561 เพื่อ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จะได้จัดส่งรายชื่อดังกล่าวให้สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ดาเนินการต่อไป สาหรับแบบประเมินและแบบสรุปผลการประเมินเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม จะจัดส่งให้ หลังจากสานักงาน ก.ค.ศ. แจ้ง
ที่ประชุม : รับทราบ
3.10 การใช้อัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่เหลือจากการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิต
ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) : นางกันยา ใจสมุทร
ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรอัตราว่างข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จานวน 4,985 อัตรา เพื่อรองรับการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น ปีการศึกษา 2561 และแจ้งให้ สานั กงานเขตพื้นที่การศึก ษา ดาเนินการคัดเลือ ก
นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2561 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย นั้น
/บัดนี้...
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บัดนี้ การดาเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีอัตราว่าง
คงเหลือจากการบรรจุเนื่องจากมีนักศึกษาทุนไม่ครบตามจานวนแผนที่วางไว้ และมีนักศึกษาทุนบาง
รายสละสิทธิ์ในการเข้ ารับการบรรจุ ในการนี้ เพื่อให้การบริหารอัต รากาลังของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จึงให้นาอัตราที่เหลือจากการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี
การศึกษา 2561 มาสรรหาบรรจุและแต่งตั้ งได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ต่อไป
สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 13 มีอัตราว่างคงเหลื อจากการบรรจุ
นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิน่ ปีการศึกษา 2561 จานวน 8 อัตรา ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

วิชาเอก
เคมี
สังคมศึกษา
เกษตรกรรม
สุขศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ดนตรีสากล
จิตวิทยาและแนะแนว
คหกรรม

เลขที่ตาแหน่ง
111842
30335
615
29831
29574
29594
29703
29414

โรงเรียน
รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
วังวิเศษ
วิเชียรมาตุ
คลองยางประชานุสรณ์
เมืองกระบี่
เมืองกระบี่
อ่าวลึกประชาสรรค์
อามาตย์พานิชนุกูล

อาเภอ
วังวิเศษ
วังวิเศษ
เมืองตรัง
เกาะลันตา
เมืองกระบี่
เมืองกระบี่
อ่าวลึก
เมืองกระบี่

จังหวัด
ตรัง
ตรัง
ตรัง
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่

หมายเหตุ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จะได้เสนอ กศจ. ตรัง และ กศจ. กระบี่
พิจารณาใช้ตาแหน่งโดยการเรียกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตาแหน่งครูผู้ช่วย หรือใช้รับย้าย ต่อไป
ที่ประชุม : รับทราบ
3.11 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(กลุ่มบริหารงานบุคคล) : นางกันยา ใจสมุทร
ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการ
โรงเรียนให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและกาหนดแนวทางการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท และอัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท ให้จ้างเหมาบริการ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และให้อานาจการ
จ้างเป็นของผู้อานวยการสถานศึกษา นั้น
เนื่องจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบางแห่ง มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการดาเนินการจ้าง
ดั งนั้ น เพื่ อให้ การจ้ างผู้ ป ฏิ บั ติ งานธุ รการโรงเรี ย น อั ตราค่ าจ้ างเดื อนละ 9,000 บาท เป็ นไป
ในแนวทางเดียวกัน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอซักซ้อมความเข้าใจให้
เกิดความชัดเจน ดังนี้
“กรณีการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท เป็นการจ้าง
เหมางานที่มีลั กษณะงานจ้ างเหมาบริการที่ทาเกี่ยวกั บงานธุรการโรงเรียน โดยสถานศึกษา
จะต้องเป็นผู้จัดทารายละเอียดการจ้างเหมาบริการ (TOR) และอานาจการจ้างให้เป็ นอานาจ
ของผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษา ตามค าสั่ ง ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ที่ 1340/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่อง มอบอานาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ”
/ในส่วนของ...
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ในส่ ว นของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 13 ได้ รั บ จั ด สรรอั ต รา
ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรี ยน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท
โรงเรียนละ 1 อัตรา จานวน 5 โรง ดังนี้
1. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
2. โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บารุง
3. โรงเรียนบางดีวิทยาคม
4. โรงเรียนในเตาพิทยาคม
5. โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์
ซึ่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้แจ้งจัดสรรอัตราผู้ปฏิบัติงาน
ธุรการโรงเรียน ทั้ง 5 โรงข้างต้น พร้อมกับแจ้งซักซ้อมแนวทางการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการ
โรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปด้วยแล้ว
ที่ประชุม : รับทราบ
3.12 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561)
(กลุ่มบริหารงานบุคคล) : นางกันยา ใจสมุทร
ตามที่ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้มีคาสั่งที่ 464/2561 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561
และคาสั่งสานักงานศึกษาธิการจังหวั ดกระบี่ ที่ 217/2561 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 สั่ง
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561) สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (ข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2561) นั้น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้แจ้งคาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้างต้นไป
ยั ง โรงเรี ย นในสั ง กั ด ทราบด้ ว ยแล้ ว ส าหรั บ การเบิ ก จ่ า ยเงิ น เดื อ นใหม่ ต ามค าสั่ ง ส านั ก งาน
ศึกษาธิการจั ง หวัดตรั งและจั งหวัด กระบี่ข้า งต้น กรมบัญ ชีกลางจะเบิก จ่ าย ในวั นสิ้ น เดือ น
พฤศจิกายน 2561 พร้อมกับเบิกจ่ายเงินตกเบิกเดือน ตุลาคม 2561 (สาหรับข้าราชการที่
ได้ รั บ ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง ให้ มี ห รื อ เลื่ อ นวิ ท ยฐานะ กรมบั ญ ชี ก ลางจะเบิ ก จ่ า ยให้ เ มื่ อ ส านั ก งาน
ศึกษาธิการจังหวัดมีคาสั่งแก้ไขเงินเดือนเป็นปัจจุบัน)
ที่ประชุม : รับทราบ
3.13 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
: นางกันยา ใจสมุทร
สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจาตาแหน่งข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ
และเงินประจาตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ได้เปลี่ยนแปลง
โครงสร้ างบั ญชี เงิ นเดื อนข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษาจากเดิ มซึ่ งเป็ นแบบขั้ นเงิ น เดื อ น
มาเป็นแบบบัญชีเงินเดือนขั้นต่าขั้นสูง และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ
และเงินประจาตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ได้บัญญัติ
ให้ปรับเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ได้ รับ
อยู่เดิมเข้าสู่อัตราในบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติ โดยให้ดาเนินการภายในหนึ่งปี นับแต่วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา นอกจากนี้ ข้อ 7 แห่งคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 16/2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ 21
/มีนาคม...
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มีนาคม พุ ทธศักราช 2560 ได้ ก าหนดให้ แก้ ไขคาว่ า “ขั้ นเงิ นเดื อน” ในกฎหมายว่าด้ วยระเบี ยบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นคาว่า “เงินเดือน” ทุกแห่งแล้ว
ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสอดคล้อง
กับบัญชีเงินเดือนที่เปลี่ยนแปลงไป ก.ค.ศ. โดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ออกกฎ ก.ค.ศ.
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 (ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา หน้า 10 เล่ม 135 ตอนที่ 76 ก วันที่ 26 กันยายน 2561) ดังต่อไปนี้
1. ให้บังคับใช้ กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
2. ให้ยกเลิกกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2550
ส าหรั บ รายละเอี ย ดแนวปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การพิ จ ารณาเลื่ อนเงิ น เดื อ นตามกฎ ก.ค.ศ.ฯ
ดัง กล่ า ว ขณะนี้ อ ยู่ ร ะหว่า งรอส านั ก งาน ก.ค.ศ. และส านั กงานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานแจ้งมายังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หากได้รับแจ้งเมื่อใดจะได้แจ้งโรงเรียนทราบ
และถือปฏิบัติต่อไป
ที่ประชุม : รับทราบ
3.14 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน
ด้วยระบบ TEPE Online ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) : นางกันยา ใจสมุทร
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดเปิดระบบการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ด้วยระบบ TEPE Online ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเปิดการพัฒนา ดังนี้
ช่วงเวลาการอบรม 2 ช่วง
- ช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2562
- ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
หลักสูตรที่เปิดอบรม 3 หลักสูตร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้แจ้งยืนยันการเปิดอบรมดังกล่าว จานวน
3 หลักสูตร ดังนี้
- การพัฒนาครูผู้ช่วยให้ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งครู ระยะเวลาการพัฒนา 60 วัน โดยให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาหนดวันเปิด
การพัฒนาอย่างช้าสุด วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
- การพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและ
เลื่อนวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ระยะเวลาการพัฒนา 60 วัน กาหนดให้วันเปิดการพัฒนา
อย่างช้าสุด ไม่เกินวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
- การพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและ
เลื่อนวิทยฐานะ ชานาญการพิเศษ ระยะเวลาการพัฒนา 60 วัน กาหนดให้วันเปิดการพัฒนา
อย่างช้าสุดไม่เกินวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
สาหรับรายละเอียดการอบรมฯ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
จะได้แจ้งไปยังสถานศึกษา เพื่อทราบและดาเนินการต่อไป
ที่ประชุม : รับทราบ
/3.15 การบริหาร...
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3.15 การบริหารอัตรากาลังลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการ
เรียนรวม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) : นางกันยา ใจสมุทร
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562
งบดาเนินงาน สาหรับจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 โดยกลุ่มนโยบายและแผน ได้จัดสรร
อัตราจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการให้กับโรงเรียนในสังกัดตามแนวทางการจัดสรรที่สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด ประจาปีงบประมาณ 2562 จานวน 6 โรง คือ โรงเรียนวังวิเศษ
โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์
โรงเรียนเหนือคลองประชาบารุง และโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์
การจั ดสรรอัตราจ้ างพี่ เลี้ ยงเด็กพิการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังกล่าวข้างต้น
มีผ ลกระทบต่อ การจ้ า งพี่ เลี้ ยงเด็ก พิก ารฯ ของโรงเรี ยนในสั งกั ดที่ ได้ รับ การจัด สรรอั ตราฯ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กพิการฯ มาอย่างต่อเนื่อง
แต่ไม่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียดตามตารางสรุปการจัดสรรอัตราพี่เลี้ยงเด็กพิการฯ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (7 อัตรา)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (6 อัตรา)

1

โรงเรียนที่ได้รับ
จัดสรรอัตราจ้างฯ
ลาทับประชานุเคราะห์

2

คลองหินพิทยาคม

3

รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ น.ส.อรอุมา สุขเสน

4

ตรังรังสฤษฏ์

5

หนองทะเลวิทยา

6

อ่าวลึกประชาสรรค์

ที่

รายชื่อลูกจ้างชั่วคราว
นางศุภรัตน์
มิ่งเจริญทรัพย์
น.ส.หนึ่งนภา รื่นอ้น

นายธีระศักดิ์ ศรียันต์

โรงเรียนที่ได้รับ
จัดสรรอัตราจ้างฯ
1 วังวิเศษ

รายชื่อลูกจ้าง
ชั่วคราว
รอสรรหา
(เรียกบัญชี)

2 เหนือคลอง
ประชาบารุง
3 รัษฎานุประดิษฐ์
อนุสรณ์
4 คลองยางประชา
นุสรณ์
5 กันตังพิทยากร

รอสรรหา
(เรียกบัญชี)
น.ส.อรอุมา สุขเสน

ที่

รอสรรหา
(เรียกบัญชี)
น.ส.อรอมล พลหลา
ให้ น.ส.อรอมล
พลหลา
ร.ร.หนองทะเลวิทยา
ไปปฏิบัติหน้าที่
น.ส.เกณิกา โป้ซิ้ว
6 สิเกาประชาผดุงวิทย์ รอสรรหา
(ลาออก 1 ตุลาคม 2561)
(เรียกบัญชี)
(คืนอัตราให้ สศศ.)

21
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (7 อัตรา)
ที่
7

โรงเรียนที่ได้รับ
จัดสรรอัตราจ้างฯ
เหนือคลองประชาบารุง

รายชื่อลูกจ้างชั่วคราว
น.ส.จิราภรณ์
ปลอดฤทธิ์
(ลาออก 22 ตุลาคม
2561)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (6 อัตรา)
ที่

โรงเรียนที่ได้รับ
รายชื่อลูกจ้าง
จัดสรรอัตราจ้างฯ
ชั่วคราว
หมายเหตุ ให้ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการรายเดิม
ปฏิบัติหน้าที่ใน รร เดิมถึง 31 ธ.ค.61 และ
สพม.13 เรียกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ รร
ที่ว่างปฏิบัติงานแต่วันที่ 1 ม.ค.62

(หนั งสื อ ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่ว นที่สุ ด ที่ ศธ 04007/ว 4784
ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2561 กาหนดให้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีอัตราพี่เลี้ยงเด็กพิการฯ
ว่างลงห้ามมิให้ใช้อัตราว่า งดังกล่าวในทุกกรณี และให้สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาส่งคืนอัตรา
ว่างให้สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษเพื่อใช้ในการบริหารจัดการในภาพรวมต่อไป)
จากรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น สรุปประเด็นเพื่อเป็นข้อมูลให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา
ดังนี้
1. แจ้งส่งคืนอัตราจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการของโรงเรียนเหนือคลองประชาบารุงและ
โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ เนื่องจากลูกจ้างฯ ลาออกรวม 2 อัตรา ทาให้อัตราจ้างคงเหลือ
4 อัตรา (จากที่ได้รับจัดสรรฯ ปี พ.ศ. 2562 จานวน 6 อัตรา) ส่งผลให้อัตราจ้างของ
โรงเรียนเหนือคลองประชาบารุงและโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ ที่ได้รับการจัดสรรใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่สามารถดาเนินการต่อไปได้
2. โรงเรียนที่มีพี่เลี้ ยงเด็กพิการปฏิบัติงานอยู่ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ
ไม่ได้รับการจัดสรรอั ตราในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ได้รับผลกระทบ มีจานวน 4 โรง
คื อ โรงเรี ย นล าทั บ ประชานุ เ คราะห์ โรงเรี ย นคลองหิ น พิ ท ยาคม โรงเรี ย นตรั ง รั ง สฤษฎ์
และโรงเรียนหนองทะเลวิทยา
3. ส านั กงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 โดยกลุ่ มบริห ารงานบุค คล
ได้หาแนวทางแก้ปัญหา โดยการเกลี่ยลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ของโรงเรียนที่
ได้รับผลกระทบตามข้อ 2 โดยในเบื้องต้นสอบถามความสมัครใจบุคลากรที่ได้รับผลกระทบ
ดังกล่ าวเพื่อไปปฏิ บั ติห น้ าที่ ในโรงเรี ยนใหม่ที่ ได้รับจัด สรรอั ตราจ้างฯ ประจาปีง บประมาณ
พ.ศ. 2562 หากลูกจ้างชั่วคราวรายใดไม่ประสงค์ไปปฏิ บัติหน้าที่ในโรงเรีย นใหม่ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จะดาเนินการต่อสัญญาจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ได้เพียง 3 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 จึงสิ้นสุดสัญญาจ้าง
ที่ประชุม : รับทราบ
3.16 การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education
Test : O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา) : นางกมลวรรณ สุวรรณ์
ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้กาหนดการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ดังนี้
/1. ชั้นมัธยม...
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1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ในวันเสาร์ที่ 2 – วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
จานวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และภาษาต่างประเทศ
2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ในวันเสาร์ที่ 2 – วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562
จานวน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ
และศูนย์สอบสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 แจ้งให้สถานศึกษาส่งข้อมูล
รายชื่อนักเรียน ผ่านระบบ O-NET ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2561 และ
แจ้งเพิ่ม-ลดข้อมูลรายชื่อนักเรียน ระหว่างวันที่ 1-15 ตุลาคม 2561 จากนั้นศูนย์สอบได้ตรวจสอบ
ข้อมูลนักเรี ยนผู้มีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ 1 และจัดสนามสอบเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข 4 หน้า 40 ดังนี้
1. นักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ จานวน 6,950 คน
2. สนามสอบ จานวน 41 สนาม และห้องสอบ จานวน 247 ห้องสอบ
ในการนี้ ขอความร่ วมมื อสถานศึ ก ษาได้ ด าเนิ นการตรวจสอบข้ อมู ลอี กครั้ ง
โดย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์
สอบ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 5 มกราคม 2562 โดยสถานศึกษาสามารถแจ้งเพิ่ม-ลดข้อมูลรายชื่อผู้
เข้าสอบกรณีพิเศษ (Walk in) ระหว่างวันที่ 5-15 มกราคม 2562 และประกาศเลขที่นั่งสอบ/สนามสอบ
สาหรับผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ วันที่ 20 มกราคม 2562 ผ่าน www.niets.or.th
ทั้งนี้ สถานศึกษาสามารถดาเนินการตามปฏิทินปฏิบัติงานการสอบ O-NET ระดับ
โรงเรียน (ได้แจ้งสถานศึกษาแล้ว) โดยไม่ต้องรอการส่งหนังสือติดตามจาก ศูนย์สอบสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ประชุม : รับทราบ
3.17 การจัดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
(กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา) : ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว
ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดการจัดนิทรรศการและเวที
ศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 จัดเป็น 4 ภูมิภาค โดยให้
โรงเรียนมาตรฐานสากลที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(OBECQA) ทุกโรงเรียนร่วมดาเนินกิจกรรม ในส่วนของภาคใต้มอบสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 13 และโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง เป็นเจ้าภาพ รายละเอียด ดังนี้
1. กาหนดดาเนินการ วันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา
จังหวัดตรัง
2. รายละเอียดกิจกรรม การจัดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลฯ
ประกอบด้วย
2.1 นิทรรศการและนาเสนอผลงานโรงเรียน
2.1.1 นิทรรศการและนาเสนอผลงานโรงเรียนที่ได้รับรางวัล OBECQA
ปี 2559-2560
2.1.2 นิทรรศการภาพรวมผลงานของโรงเรียนมาตรฐานสากลแต่ละภูมิภาค
กระบวนการและผลลัพธ์ที่เป็นภาพรวมผลสอบ PISA
/2.1.3 นิทรรศการ...
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2.1.3 นิทรรศการโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และการศึกษา
เพื่อการมีงานทา (โรงเรียนแม่ข่ายโรงเรียนคนดีมีวินัย)
2.1.4 นิทรรศการการนาเสนอผลงานการคงสภาพโรงเรียน Intensive
School ที่ได้รับเกียรติบัตร Gold และ Platinum (เลื่อนการคัดเลือก)
2.2 เวทีศักยภาพนักเรียน
2.2.1 การนาเสนอผลงาน “การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS)
2.2.2 การร้องเพลงสากล และภาษาต่างประเทศที่ 2
2.2.3 การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่ 2
2.3 เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การขับเคลื่อนโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ”
ใน 3 หัวข้อ ได้แก่
2.3.1 เยาวชนไทยก้าวไกลสู่สากล
2.3.2 สอนอย่างไรให้เด็กไทยเป็นพลโลก
2.3.3 การบริหารจัดการคุณภาพสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ที่ประชุม : รับทราบ
3.18 การขยายผลสื่อการวิจัย นิเทศติดตามและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ (กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา) : นางกมลวรรณ สุวรรณ์
ด้วย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี โดยทาง
โครงการได้จัดทาสื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ
ที่สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีการวิจัยประเมิน
ติดตามผลการพัฒ นาคุณภาพการศึกษาโดยใช้สื่ อ การเรียนรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากโรงเรียนในสังกัดโดยมีโรงเรียนในโครงการจานวน 50 โรงเรียน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย
และครอบคลุมทั้งใน 4 ภูมิภาค เพื่อให้สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และเนื้อหาดิจิทัล
เป็นเครื่องมือประยุกต์ใช้จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
โดยจะมีก ารติ ดตามการขยายผลการใช้ สื่ อ โดย ส านัก เทคโนโลยี เ พื่อ การศึก ษาของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภายหลัง โดยสื่ อดังกล่าวจะประกอบด้ว ย
แผนการสอน แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน สื่อประสมประกอบการเรียนการสอน
ในการนี้ โรงเรียนต้องนาสื่อบันทึกข้อมูล ฮาร์ดดิสก์ชนิดพกพา (external hard disk)
ขนาด 2 TB จานวน 2 เครื่อง/1 โรงเรียน และนาสื่อบันทึกข้อมูลดังกล่าวมา Copy ข้อมูล
จากไฟล์ต้นฉบับที่ ศึกษานิเทศก์ สมพร ชัยบัว
ที่ประชุม : รับทราบ
3.19 การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและแนวทางการจัดทา
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(กลุ่มอานวยการ) : นายประยุทธ์ โขขัด
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544 กาหนดให้ หน่วยงานภาครัฐติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน แล้วรายงาน
ต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กากับดูแลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวัน
/สิ้นสุด...
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สิ้นสุดปีงบประมาณ และขอให้โรงเรียนติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ในรอบ 12 เดือน
(งวดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2561) แล้วจัดส่งหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุม
ภายใน (แบบ ปอ. 1) ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 และสานักงานตรวจ
เงินแผ่นดินจังหวัด ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2561 นั้น
เนื่องจากพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่
20 เมษายน 2561 โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับ
หน่ วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 เพื่อให้การจัด ทารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าว จึงขอยกเลิกระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงิ นแผ่ นดิ นว่ าด้ วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุ มภายใน พ.ศ. 2544
และขอให้ โ รงเรี ย นจั ด ท ารายงานการติ ด ตามประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายใน หลั ก เกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ป ฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561 และส่งให้สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ภายในวันที่
30 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดได้แจ้งให้โรงเรียนทราบแล้ว ตามหนังสือสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ที่ ศธ 04243/3523 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
ที่ประชุม : รับทราบ
3.20 ค่ารักษาพยาบาล (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) : นางดวงฤดี ลีลาวรกุล
การใช้บริการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลของรัฐและเอกชนที่ร่วมโครงการ
ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป สามารถใช้บริการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลโดยใช้
บัตรประชาชนในการยื่นขอใช้สิทธิได้ทันที
- บัตรประชาชนที่ใช้สามารถใช้บัตรได้ทั้งบัตรที่เป็นซิพการ์ดและบัตรที่เป็นแถบแม่เหล็ก
เพียงแต่ให้มีเลข 13 หลักครบถ้วน ชัดเจน
- สาหรับเด็กอายุไม่ถึง 7 ปี (ไม่มีบัตรประชาชน) ใช้สาเนาทะเบียนบ้าน สูติบัตร หรือบัตร
ที่ทางหน่วยงานต้นสังกัดออกให้
- หากลืมบัตรประชาชน หรือหลักฐานอื่นที่มี เลขประจาตัว ประชาชนไปในวันเข้ารับ
บริการต้องสารองจ่ายเงินไปก่อน และมาทาเบิกจากต้นสังกัดภายหลัง
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลยังไม่เข้าร่วมโครงการนี้ จึงต้องสารองจ่ายและมาเบิก
จากต้นสังกัด
- โรงพยาบาลศิริราช ปิ ยมหาราชการุณย์ และศู นย์ศรีพัฒน์ เป็นสถานพยาบาลของ
ราชการ ที่ไม่เข้าระบบจ่ายตรง
กรณีผู้ป่วยนอก
- แจ้งความประสงค์ต่อโรงพยาบาลเพื่อให้โรงพยาบาลลงรหัสรายการอัตราค่าบริการ
สาธารณสุข
- ให้ ส่ ว นราชการผู้ เ บิ ก พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารเบิ ก ค่ า รั ก ษาได้ ต ามอั ต ราค่ า บริ ก าร
สาธารณสุขที่กรมบัญชีกลางกาหนด
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กรณีผู้ป่วยใน
- แจ้งความประสงค์ต่อโรงพยาบาลให้จัดทาแบบฟอร์มบันทึกข้อมูล ค่ารักษาพยาบาล
ประเภทผู้ป่วยใน
- ผู้มีสิทธิ์ยื่นแบบฟอร์มดังกล่าวพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อส่วนราชการ
- ให้ส่วนราชการต้นสังกัดระดับกรมขอทาความตกลงมายังกรมบัญชีกลางพร้ อมแนบ
แบบฟอร์มดังกล่าวและเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยกรมบัญชีกลางเป็นผู้ พิจารณาการเบิกจ่ายค่ า
รักษาพยาบาลดังกล่าว
ที่ประชุม : รับทราบ
3.21 การค่าเช่าอินเตอร์เน็ต (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) : นางดวงฤดี ลีลาวรกุล
ตามที่โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายการค่าเช่าอินเตอร์เน็ต (หนังสือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ที่ ศธ 04243/3543 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561) ให้ดาเนินการเช่าตาม พรบ. การจัดซือ้
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (หนังสือสานักงานคณะกรรมการวินิจฉัยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 260
ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561) โดยเคร่งครัด
ที่ประชุม : รับทราบ
3.22 การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์) : นางดวงฤดี ลีลาวรกุล
1. งบลงทุนผูกพันข้ามปี (รายการเก่า) เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามงวดงานที่
กาหนดในสัญญาจ้าง รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 5 หน้า 41 ข้อมูล ณ วันที่ 19
พฤศจิกายน 2561
2. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กระทรวงการคลั งไม่อนุ มัติให้ส่ ว นราชการกัน เงินไว้เบิกเหลื่ อมปี ห รือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
ที่ไม่สามารถก่อหนี้ผู กพันได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามหนั งสือกระทรวงการคลัง
ที่ กค 0402.5/ว124 ลงวันที่ 15 พฤศจิก ายน 2561 ซึ่งในส่ว นของส านักงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 รายการที่ขอขยายเวลาเบิกจ่ายที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทัน
มีจานวน 2 รายการ คือ
2.1 รายการโต๊ ะ - เก้ าอี้ นั กเรี ยน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน
1,622,880 บาท เนื่ องจากอยู่ระหว่างดาเนิ นการประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิกส์ (e-bidding)
ครั้งที่ 2
2.2 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ จานวน
1,887,300 บาท เนื่องจากอยู่ระหว่างขอใช้พื้นที่ก่อสร้าง
ที่ประชุม : รับทราบ
3.23 รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์)
: นางดวงฤดี ลีลาวรกุล
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
ข้อ 69 ที่กาหนดให้ “เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้หัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับใบเสร็จรับเงินไปดาเนินการ
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จัดเก็บเงินรายงานให้ผู้อานวยการกองคลังหรือหัวหน้าส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ทราบว่ามีใบเสร็จรับเงินอยู่ในความรับผิดชอบเล่มใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใด และได้ใช้ใบเสร็จรับเงินไป
แล้วเล่มใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใด อย่างช้าไม่เกินวันที่ 15 ตุลาคมของปีงบประมาณถัดไป”
ดังนี้ ให้โรงเรียนทุกโรงในสังกัดรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจาปี 2561 ให้สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ทราบ ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษา
เงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 69
ที่ประชุม : รับทราบ
3.24 รายงานการตรวจสอบพัสดุประจาปี (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์)
: นางดวงฤดี ลีลาวรกุล
ตามระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ
พ.ศ. 2560 ข้อ 213 ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี ให้หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐหรือหัวหน้าหน่วยพัสดุตามข้อ 205 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซึ่งมิใช่เป็น
เจ้าหน้าที่ตามความจาเป็น เพื่อตรวจสอบการรับจ่ ายพัสดุในงวด 1 ปีที่ผ่านมาและตรวจนั บ
พัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวด นั้น
ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้เริ่มดาเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทาการวันแรก
ของปีงบประมาณเป็นต้นไป มีพัสดุใดชารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุ
ใดไม่จาเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าว
ต่อผู้แต่งตั้งภายใน 30 วันทาการ นับแต่วันเริ่มดาเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น
เมื่อผู้แต่งตั้งได้รั บรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุแ ล้ว ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ 1 ชุด และส่งสาเนารายงานไปยังสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 1 ชุด พร้อม
ทั้งส่งสาเนารายงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัด 1 ชุด
ดังนี้ ให้โรงเรียนทุกโรงในสังกัดรายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจาปี 2561 ให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ทราบ จานวน 1 ชุด
ที่ประชุม : รับทราบ
3.25 การจัดเก็บเงินบารุงการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562 (กลุ่มนโยบายและแผน)
: นางลัดดาวรรณ ชุณหพิมล
ขอให้โรงเรียนทุกโรง ที่มีความประสงค์จัดเก็บเงินบารุงการศึกษา โดยส่งเอกสารตาม
ระเบียบให้ครบถ้วน ภายในวันที 20 ธันวาคม 2561 รายละเอียดตามหนังสือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 13 ที่ ศธ 04243/3717 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
ที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
- ไม่มี -
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
ที่ประชุม : รับทราบ
5.1 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจาปี 2561
ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจาปี 2561 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้
ประกอบวิชาชีพทางการศึ กษาที่ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ในด้านการศึกษา ผู้ที่มีผลงานได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลคุรุสภา
“ระดับดีเด่น” จานวน 9 รางวัล ประกอบด้วย
1. ครู
จานวน 5 รางวัล
2. ผู้บริหารสถานศึกษา
จานวน 2 รางวัล
3. ผู้บริหารการศึกษา
จานวน 1 รางวัล
4. ศึกษานิเทศก์
จานวน 1 รางวัล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเพื่อ
รับรางวัลคุรุสภา ประจาปี พ.ศ. 2561 ประเภทผู้บริหารการศึกษา จานวน 8 คน ส่งให้คุรุสภา
เพื่อให้คณะกรรมการของคุรุสภาประเมินสภาพจริง ณ สถานที่ปฏิบัติงาน
ซึ่งทางคุรุสภาได้แต่งตั้งคณะกรรมการมาประเมินสภาพจริงแล้วเมือ่ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
ในการประเมินได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนต่าง ๆ ทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนให้ความ
อนุเคราะห์ช่วยจัดนิทรรศการ นาเสนอข้อมูลผลการดาเนินงานในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย
1) โรงเรียนวิเชียรมาตุ
2) โรงเรียนกันตังพิทยากร
3) โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์
4) โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา
และผู้บริหารสถานศึกษาร่วมสนับสนุนให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการที่มาประเมิน ทาให้การ
ประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงใคร่ขอขอบคุณผู้อานวยการโรงเรียน
ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาที่มาให้ข้อมูลในวันประเมิน
ที่ประชุม : รับทราบ
5.2 การจัดงานรัฐธรรมนูญและงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจาปี 2561 ฝ่ายการแสดง
และเดินแบบผ้าพื้นเมือง
นายประยุทธ์ โขขัด ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการจัดงาน
รัฐธรรมนูญและงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจาปี 2561 ฝ่ายการแสดงและเดินแบบผ้าพื้นเมือง
ด้วยจังหวัดตรัง ขอความอนุเคราะห์ชุดการแสดงของนักเรียน และเดินแบบผ้าไทยของ
บุคลากรโรงเรียนในสังกัดฯ จังหวัดตรัง เบื้องต้น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา
เขต 13 ได้ดาเนินการแจ้งให้โรงเรียนในสั งกัดดาเนิน การเพื่อแจ้งความประสงค์ให้สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดตรัง แล้ว ตามหนังสือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ที่
ศธ 04243/3654 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เพื่อเป็นการให้ความร่วมมือกับจังหวัดตรัง หาก
โรงเรียนใดยังไม่แจ้ง ความประสงค์ไปยังจังหวัดตรัง จึงขอความอนุเ คราะห์แจ้งความประสงค์
หลังจากประชุมเสร็จแล้ว
/เลิกประชุม...
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