
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเปิดโอกาสใหเ้กิดการมีสว่นรว่ม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 3 

 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 3 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
 

 
  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3  ได้เปิดโอกำสให้ผู้มี ส่วนได้
ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน เช่น ร่วมวำงแผน ร่วมด ำเนินกำร ร่วมแลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็น ร่วมติดตำมประเมินผล ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ตำมภำรกิจดังนี้ 

  1. กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.)  

 2. กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี พ.ศ. 2564  

 3. กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วมพิจำรณำงบประมำณ ประจ ำปี 2564 งบลงทุน  
   ค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง 

 4. กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วมกำรประชุมประธำนศูนย์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

 5. กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วมกำรประเมินสัมฤทธิผลกำรปฏิบัติงำนในหน้ำท่ี 
   ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  

(ก.ต.ป.น.) 

 



 
 
 
 

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

           ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 3 
......................................................... 

  อาศัยอำนาจตามความในข้อ 7 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน                 
เรื ่อง วิธีการสรรหา และการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล  และนิเทศการศึกษา 
ของเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2563 
  จึงประกาศแต่งตัง้คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
ของสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ดังนี้ 
  1.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3   ประธานกรรมการ 
  2.  นายสมพงษ์  อัสสาภัย       กรรมการที่เป็นผู้แทนผูบ้รหิารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของรัฐ 
  3.  นางสาวบญุศิริ  ประชากลู   กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บรหิารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของเอกชน 
  4.  นายสนิท  สุขเสรมิ    กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 
  5.  นางนันทภรณ์  ฉัตรพูนกลุ   กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 
  6.  นางสาวรุง่นภา  แสนอำนวยผล  กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 
  7.  นายเชาวรินทร์  แก้วพรม    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
  8.  นายวิชาญ  เหลาลา     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
  9.  อำนวยการกลุม่นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา    กรรมการและเลขานุการ 

   ประกาศ  วันที่   30   กันยายน   พ.ศ. 2563 

 

 

( นายสนอง  สุดสะอาด ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

 

 



ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
                                       (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่  2 / 2564 

วันอังคารที่  30  เดือน มีนาคม  2564   เวลา  09.00  น. 
ณ  ห้องประชุมเบญจรงค์      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

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

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.3 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.4 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 

          -   ( รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก หน้า  4 – 16 ) 
มติที่ประชุม ..................................................……………………………………… 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
3.1  เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 

     1.  การทบทวนกรอบหลกัสูตรท้องถ่ิน 
ด้านคุณลักษณะนักเรียนในโรงเรยีนสงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั คุณลักษณะ ของเด็กในยุคปัจจุบัน  “ เด็กขอนแก่น เขต 3 รู้หน้าที่  มีวินัย  
ใส่ใจเทคโนโลยี ”  ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ และได้ประชุมจัดทำตัวช้ีวัดพร้อมเกณฑ์การตัดสิน  
เมื่อวันที่  16 มีนาคม 2564  ( รายละเอียดอยู่ในวาระเพื่อพจิารณา )   

3.2  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 3.2.1  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
1.  ผลการคัดกรองความสามารถการอ่านการเขียน ครัง้ที่ 2 ปีการศึกษา 2563  และผลการ 



เปรียบเทียบการอ่านทัง้ 2 ครั้ง ( รายละเอียดตามเอกสารแทรก ) 
 

          3.2.2  เรื่องเสนอเพ่ือทราบจากกลุม่งานตา่งๆ 
1)  กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

         ตามมติทีป่ระชุม กตปน.ครัง้ที่ 1/2564   เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564   
มอบหมายใหก้ลุ่มงานพฒันาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
ได้จัดประชุมทบทวนกรอบหลักสูตรท้องถ่ิน ด้านคุณลักษณะนักเรียนด้านวินัย 
ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓  เพื่อให้กำหนดใหเ้ป็นอัตลักษณ์ 
ของนักเรียนในสงักัดสพป.ขอนแก่น เขต 3  ทั้งนี้กลุ่มงานพฒันาหลักสูตรได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
โดยดำเนินงานดังนี้  

1)  คณะศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 3  
ประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทนคณะทำงานในการกำหนดคุณลักษณะนักเรียน ประกอบด้วยผู้แทน 4 ฝ่าย คือ 
ผู้แทนประธานศูนย์/ ผู้แทนผูบ้รหิาร/ผู้แทนครู  /และผู้แทนศึกษานิเทศก์  ฝ่ายละ 9 คน จำนวน 36 คน  

2)  เสนอท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
ลงนามแต่งตัง้คณะทำงาน   
  3)  เชิญคณะทำงานตามคำสั่งประชุมพิจารณาตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบ่งช้ี  ในวันที่ 16 มีนาคม 2564    
ได้ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบง่ช้ี 

2)  กลุ่มงานส่งเสรมิพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา 

2.1   ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ “Thailand Learning” แหลง่เรียนรู้ทางการศึกษา สำหรับพัฒนา 
เยาวชนไทยให้มีโอกาสเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่องในสภาวะ COVID-19  

 มลูนิธิเอเชียประจำประเทศไทย (The Asia Foundation) ได้จัดทำเว็บไซต์แหลง่เรียนรู ้
ทางการศึกษา “Thailand Learning” (www.Thailandlearning.org) 
เพื่อสนบัสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงวิกฤต COVID-19 
แก่นักเรียนให้ได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาออนไลน์ที่ดีและมคุีณภาพอย่างทั่งถึง โดยเว็บไซต์ดังกล่าว 
นำเสนอรายวิชาที่หลากหลายให้แกทุ่กระดับช้ัน และสามารถเรียนรูผ้่านวิธีการต่าง ๆ เช่น เกม การโต้ตอบ 
และแบบฝึกหัด จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป  

2.2  การสอบโครงการส่งเสริมการแข่งขันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดบั 
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ในเวทีการแข่งขันนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 ซึ่งกำหนดสอบคัดเลือก 
(รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ในวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 โดยจะจัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ 
สพป.ขอนแก่น เขต 3 มีโรงเรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการ วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 6 โรงเรียน 
จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ 199 คน วิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 โรงเรียน จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ 342 คน 
รวมทั้งหมด 541 คน  ดังนี้   

 

http://www.thailandlearning.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

3) กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 

……………………………ไม่มี......................................................... 

4) กลุ่มงานนิเทศ  ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
       4.1  การนิเทศ  ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต   
( รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก หน้า  17 ) 
   4.2  การนิเทศ ติดตามและประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด  
ภาคเรียนที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2564   ( รายละเอียดอยูใ่นวาระเพื่อพจิารณา ) 
 

5) กลุ่มงานส่งเสรมิพัฒนาระบบการประกันคณุภาพการศกึษา 
        5.1  สรปุผลการทดสอบด้วยตนเอง 

เพื่อสง่เสรมิการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ 
สาระการสื่อสารของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5-6  ครั้งที่ 1 ( รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก หน้า 18-
25 ) 
       5.2  
สืบเนื่องจากการสำรวจปญัหาและนวัตกรรมพฒันาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนเมื่อเดือนกันยายน 
2563 ที่รายงานในวาระประชุม ก.ต.ป.น.  ครั้งที่ 1/2563  วันที่  7  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563   
พบว่าข้อสังเกตบางประการทีส่่งผลให้เกิดความจำเป็นต้องศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใ
นระดับช้ันเรียนเพื่อการส่งเสริมพัฒนาครูภาษาอังกฤษให้ตรงประเด็นเพื่อบรรลเุป้าหมายของนโยบายปทีองแห่
งการยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ   
ในการนี้กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลไดเ้ก็บข้อมูลทางออนไลน์ผ่าน Google Forms 
ปรากฏผลดังข้อมูลในเอกสารรายงานผลการนเิทศออนไลนเ์พื่อศึกษาสภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
ระดับช้ันเรียนที่แนบมาพร้อมนี้  ( รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก หน้า 26 - 31 ) 



ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ข้อเท็จจริง 4.1    สรุปผลการประชุมทบทวนกรอบหลักสูตรท้องถ่ิน ด้านคุณลักษณะนักเรียนด้านวินัย 
ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓  เพื่อนำเสนอทีป่ระชุม ก.ต.ป.น.  
( รายละเอียดตามเอกสารแทรก ) 
            ประเด็นพิจารณา   ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมบง่ช้ีมคีวามเหมาะสมที่จะใช้ได้หรือไม่  

 

 มติท่ีประชุม............................................................................................................................. ................ 
.................................................................................................................. ............................................................ 
 
 ข้อเท็จจริง 4.2     เครื่องมอืนิเทศเตรียมความพร้อมการจดัการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
( รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก หน้า  32 – 34  ) 
 
            ประเด็นพิจารณา   เครื่องมือมีความเหมาะสม ครอบคลุมหรือไม่  
 มติท่ีประชุม............................................................................................................................. ................ 
............................................................................................................................................................ .................. 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรือ่งอื่น ๆ 

1.1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.3 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
                                       (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่  1 / 2564 

วันศุกร์ที่  29  เดือน มกราคม  2564   เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมเบญจรงค์      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

.................................................................................. 
ผู้มาประชมุ 

1. นายสนอง   สุดสะอาด ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 ประธานคณะกรรมการ 
2. นายสมพงษ์  อัสสาภัย    ผอ.โรงเรียนบ้านหนองแวงตอต้ัง    กรรมการ 
3. นางสาวบุญศิริ  ประชากลู ตัวแทนผู้บรหิารเอกชน กรรมการ 
4. นายสนิท  สุขเสริม ผอ.โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแยฯ กรรมการ 
5. นางนันทภรณ์   ฉัตรพูนกุล ผอ.โรงเรียนบ้านวังคูณ กรรมการ 
6. นางสาวรุ่งนภา   แสนอำนวยผล ศึกษานิเทศก ์ กรรมการ 
7. นายเชาวรินทร์   แก้วพรม ผอ.โรงเรียนบ้านสวองหนองไผล่้อม กรรมการ 
8. นายวิชาญ   เหลาลา ข้าราชการบำนาญ กรรมการ 
9. นายชนินทร์   คำเหนือ ผู้อำนวยการกลุ่มนเิทศ ติดตามฯ  กรรมการ/เลขานุการ 

    
ผู้ไม่มาประชุม 

  - 
ผู้เข้าร่วมประชุม  

1. นายไพโรจน์  อักษรเสือ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3  
2. นางสาวกนกมนตร   นาจวง ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 3  
3. นางสาวยุพาพร  หรเสริฐ ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 3  
4. นายพิภพ   เอกวุธ ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 3  
5. นายกีรติ   ชาดาเม็ก ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 3  
6. นางสาวสุมิตรา  ทะนาฤทธ์ิ ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 3  
7. นางสาววรารัตน์   ศรีปัญญา ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 3  
8. นางปภัชญา   มิ่งขวัญ ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 3  
9.  นายปริญญา   เฉิดจำเรญิ ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 3  

10. นายทยุต   เทวบุตร ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 3  
 

 

 

 



ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 ในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของเช้ือไวรสัโคโรนา (COVID-19)  สพป.ขอนแก่น เขต 3 
จัดการเรียนแบบ on site ทุกโรงเรียน   หากมีผู้ติดเช้ือ 
หรือไปจังหวัดกลุม่เสี่ยงให้ก็ขอใหร้ะมัดระวังในเรื่องนี้  

1.2 สพฐ.เลือกโรงเรียนชุมชนหนองสองหอ้งคุรรุาษฎร์รงัสรรค์ เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
และจะมีการนำเสนอข้อมลูต่อคณะกรรมการในวันที่  1  กุมภาพันธ์ 2564  

1.3 การบริหารงานบุคคล  ครูอัตราจ้างทุกกรณี พี่เลี้ยงเด็กพกิาร ครูธุรการ ครูวิกฤต  ครูวิทย์-คณิต  
ถ้าลาออก ใหส้่งคืนตำแหน่ง 100%  และจะไดร้ับจัดสรรคืนเมื่อสิ้นปีงบประมาณ  

 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 

          -   (รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก หน้า 13 – 17 ) 
มติที่ประชุม 

..........................ที่ประชุมรบัรอง…………………………………………………… 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
3.1  เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 

                  จากการประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่แล้ว 
มีมติคัดเลอืกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as learning 
community : SLC) จำนวน ๒ โรงเรียน นั้น  สพฐ.ได้คัดเลอืกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการคือ 
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎรร์ังสรรค์ 
เนื่องจากเป็นโรงเรียนแมเ่หล็กและโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  
 

3.2  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 3.2.1  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
    1.  ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564  
(รอบแรก  
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ในวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564  
ให้เลือ่นการสอบแข่งขันออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) จะคลี่คลาย 

2.  ข้อมูลผลการคัดกรองครั้งที่ 1 เมือ่เดือนสิงหาคม 2563 มีผลการอ่าน การเขียน 
ระดับปรบัปรุง และพอใช้ ในระดับช้ันต่าง ๆ 
ซึ่งมรีายช่ือตามระดบัช้ันของแต่ละโรงเรียนทุกศูนย์พฒันาคุณภาพการศึกษา  (รายละเอียดตามเอกสารแทรก )
  

3.  ประเด็นการคัดกรองการอ่านออกเขียนได้ ในระบบ  EMES   



1) แจ้งครูทีท่ำหน้าที่คัดกรองนักเรียน ไม่ให้คัดกรองนกัเรียน ป.1 เป็นเด็กพิเศษ 
(LD) 

(ยกเว้นกรณีพิการด้านสายตา หรอืร่างกายทีส่่งผลต่อการอ่านการเขียน 
แล้วลงในช่องหมายเหตรุะบุความพกิาร) 

2) การกรอกข้อมลูมีข้อผิดพลาดหลายโรงเรียน ให้โรงเรียนเข้าตรวจสอบข้อมลูอีก 
ครั้ง(แจง้ในไลน์ชมรมธุรการไปหลายครั้งแต่ยังมีข้อมูลที่ผิดพลาด) 

3) หลายโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน LD เพิ่มข้ึนจากการคัดกรองครั้งที่ 1 ใน 
สัดส่วนที ่
สูงข้ึนมาก ซึง่ตามหลักการแล้วหากครจูัดการเรียนการสอนผ่านไปหนึง่ภาคเรียนเมื่อถึงวาระคัดกรองครัง้ที่ 2 
นักเรียนควรมีพัฒนาการการอ่านการเขียนดีข้ึนและจำนวนเด็กบกพร่องด้านการอ่านเขียนควรลดลงไม่ใช่เพิม่ขึ้
น  (บางโรงเรียนครั้งที่  1 ไม่มีนักเรียน LD  แต่คัดกรองครั้งที่ ๒ กลับมเีด็ก LD เพิ่มข้ึนหลาย %) 
  4.  สรปุผลการวิเคราะหร์ายโรงแล้วมีค่าเฉลี่ยเกินร้อยละร้อย  
ซึ่งมสีาเหตุมาจากการกรอกข้อมลูไม่ตรงตามระบบกำหนด คือ 
ระบบใหจ้ำแนกการอ่านการเขียนของนักเรียนแตล่ะช้ันตามจำนวนเด็กปกติ ไม่ใช่จำนวนเดก็ทั้งหมด 
..เมื่อตัดนกัเรียนบกพร่องออกไปแล้วก็ไม่ต้องนำมานับรวมอกี 
ฉะนั้นผลรวมการจำแนกการอ่านการเขียนของนักเรียนแต่ละช้ันจะต้องเท่ากบัจำนวนเด็กปกติ 
 

          3.2.2  เรื่องเสนอเพ่ือทราบจากกลุม่งานตา่งๆ 
1)  กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

1. การดำเนินงานโครงการโรงเรียน SMT (Science Math Technology) 
  ความเป็นมา การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
ตามมาตรฐาน สสวท. (Science Math Technology: SMT) 
โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
ได้ริเริม่โครงการยกระดบัคุณภาพโรงเรียนในระดับอำเภอด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
เป็นหนึง่ในโครงการที่ต้องการสร้างความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาใหก้ับเยาวชน 
อย่างเป็นรปูธรรม สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล 
มุ่งเน้นให้เยาวชนสามารถเข้าถึงโรงเรียนคุณภาพในระดบัอำเภอและในระดับตำบลของแตล่ะพื้นที่ 
เพื่อพฒันาและสร้างกำลังคนของประเทศชาติให้มทีักษะการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับศตวรรษที่ 21 
และสร้างประสบการณ์การทำงานเป็นทีม การคิดวิเคราะห์และการแก้ปญัหา เพือ่การทำงานอย่างมีคุณภาพ 
โรงเรียนคุณภาพด้าน SMT ตามมาตรฐาน สสวท.  

กลุ่มเป้าหมาย เป็นโรงเรียนระดบัประถมศึกษา และ ระดับมัธยมศึกษา 
จากทุกสังกัดทีส่มัครใจเข้าร่วมโครงการและผ่านการคัดกรอง พร้อมผ่านการประเมินจัดระดับ 
ตามเกณฑป์ระเมินคุณภาพด้าน SMT ตามมาตรฐาน สสวท.  
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จำนวน 6 โรงเรียน 

 1) โรงเรียนบ้านท่านางแนว  



 2) โรงเรียนบ้านหนองแวงมน 
 3) โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ ่
 4) โรงเรียนบ้านโสกนกเต็น 
 5) โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล 
 6) โรงเรียนบ้านสำโรง 

 แนวดำเนินการในระดับเขตพ้ืนท่ี 

1) จัดทำโครงการรองรับให้สอดคล้องกับโครงการในระดับ สพฐ.และ สสวท. 
2) แต่งตั้งคณะทำงานในแต่ละเขตพื้นที่ ประกอบด้วยด้วยผูบ้รหิารการศึกษา ศึกษานิเทศก์  

กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
3) ประชุมช้ีแจงและขยายผลการดำเนินงานเพื่อสร้างความเข้าใจกับคณะทำงานตามคำสั่ง  
4) นิเทศ ติดตามและประเมินตามบทบาทของผู้เช่ียวชาญ ตามบทบาทหน้าที่ ในโรงเรียน 

โครงการ SMT   
5) รายงานผลด้วยระบบออนไลน ์

 2. การขับเคลื่อนการจัดการเรยีนการสอนCoding วิทยาการคำนวณของสถานศึกษา ปี2564  
 ตามที่ สพฐ.ได้กำหนดให้มกีารประชุมทางไกลผ่าน Video Conference สำหรับ 
ผู้บริหารการศึกษาและผูบ้รหิารสถานศึกษาใน วันที่ 18 มกราคม 2564  
  Coding คือ ส่วนหนึ่งของหลักสูตรวิทยาการคำนวณที่บรรจุอยู่ในสาระที่ 4 เทคโนโลยี 
ของกลุม่สาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ Coding 
เป็นหลักสูตรที่นักเรียนทั่วประเทศ ต้องเรียนอย่างเป็นทางการ (National Standards) 
ภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยเริ่มตั้งแต่ช้ัน ป.1 

Coding มาจากภาษาอังกฤษว่า code หมายถึงการเข้ารหัส  
          รหสัคือการจำลองการทำงานของมนุษย์ทลีะข้ัน แต่เป็นข้ันทีเ่ล็กที่สุด 
มนุษย์นำมาสร้างทลีะหนึ่งขั้นเพือ่ให้คอมพิวเตอรเ์ข้าใจ  
  “การทีเ่ราจะสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน เราหรือโปรแกรมเมอร์ต้องคิดใหเ้ป็นข้ันตอน 
เพราะคอมพิวเตอร์ไม่มีทางทำเองได้”  
  การทำงานของคำว่า Coding จงึถูกนำมาผนวกในหลักสูตร เพื่อฝกึทักษะการแกป้ัญหา (Problem 
Solving Skill) อย่างเป็นข้ันตอนใหเ้ด็กๆ  
  “ทักษะแบบนี้เหมาะกับการสร้างนวัตกรรม ฝึกการเป็นผูส้รา้ง 
เด็กในศตวรรษใหม่จำเป็นต้องเรียนเพื่อฝึกทักษะนี ้Content อาจจะไมส่ำคัญเท่าทักษะในการทำงาน 
แก้ปัญหา จึงจะดำเนินชีวิตได้” 
   เป้าหมายโดยรวมของหลักสูตรวิทยาการคำนวณ มุ่งเน้นใหน้ักเรียนฝึกคิดอย่างเป็นระบบ 
ค้นเจอปญัหาและเงื่อนไข รู้เหตุและผล เข้าใจกระบวนการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหา 
ซึ่งเป็นทักษะสำคัญและจำเป็นสำหรับเด็กในศตวรรษใหม่  



  ตัวอย่างการเรียน Coding ในเด็กเล็กคล้ายกบัการเล่นเกม เช่น เกมบันไดงู 
โดยให้ฝึกคิดหาทางออกทลีะข้ัน ผ่านการคิดและออกคำสัง่ลกูศร ซ้าย-ขวา-หน้า-หลัง) การอบรม  
 หลักสูตรการอบรม  
 1. หลักสูตรพื้นฐาน สำหรับครู และผูส้นใจ  ออนไลน์ “Online C4T”   สมัครภายในวันที่ 8 มกราคม - 
8 มีนาคม 2564  
 2. หลักสูตร ข้ันสงู สำหรับครู และผู้สนใจ “Plus C4T”   สมัครภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ - 8 เมษายน 
2564 
 3. หลักสูตร วิทยากรแกนนำสำหรบัครูและบุคลากรทางการศึกษา “Coding Core Training : CCT” 
     หลักสูตร การให้คำปรกึษา และการจัดการเรียนรูส้ำหรับศึกษานิเทศก์ “Coding Mentor : CM” 

 

  3. การดำเนินงานโครงการ ศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
(ศูนย์ Green สพป.ขอนแก่น เขต 3)  

กิจกรรมที่ 1 ขอเชิญโรงเรียนและชุมชนเข้าร่วมโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste) 
ของ กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่แวดล้อม กำหนดส่งรายงานภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 (Zero waste 
School) ปี 2564  โดยดาวน์โหลด ใบสมัครจากเว็บไซต์  http://www.deqp.go.th หรอื Facebook : 
โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ หรือดาวโหลดจาก QR code    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 2 การเปิดบริการแหลง่เรียนรู้ ของศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลงังาน 
การจัดการขยะและอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม สพป.ขอนแก่น เขต 3  เชิญชวนให้โรงเรียนนำนักเรียนมาเรียนรู้ 
รุ่นละไมเ่กิน 50 คน (เพื่อรกัษาระยะห่าง) 



- ในวันที่ 22 มกราคม 2564 ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร คณะครูจาก โรงเรียนสังกัดเทศบาลพล 
มาศึกษาแหลง่เรียนรูเ้พื่อสร้างเครือข่ายการพฒันา  

 
2)  กลุ่มงานส่งเสรมิพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา 

   เลื่อนการสอบโครงการพฒันาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำ 
การศึกษา 2563 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1)   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จะสอบคัดเลือกนกัเรียนที่มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 
2563 ซึ่งกำหนดสอบคัดเลือกรอบที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 ที่ผ่านมานั้น 
โดยจะจัดสอบพรอ้มกันทั่วประเทศ สพป.ขอนแก่น เขต 3 มโีรงเรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการ จำนวน 13 โรงเรียน 
จำนวนนักเรียน 320 คน  เนื่องด้วยสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
จึงเลื่อนออกไปโดย สสวท. จะแจ้งกำหนดการสอบในโอกาสต่อไป 
(รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก หน้า  18 ) 

 
3 การเผยแพรส่ื่อการเรียนรู้สำหรบัเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กำหนดปฏิทนิการเลือก การใช้ 
การจัดซื้อหนงัสอื 

เรียน ตามโครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนบุาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โดยกำหนดระยะเวลาการเผยแพร่บญัชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรบัใช้ในสถานศึกษา 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ทางเว็บไซตส์ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  
( http://academic.obec.go.th/textbook/web )   ปีการศึกษา 2564 จำนวน 2 รอบ รอบที่ 1 วันที่ 22 
มกราคม 2564 และรอบที่ 2 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564  (รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก หน้า  19 – 20 )  
4 ประชาสมัพันธ์สื่อ หนังสั้น ประกอบการพฒันากระบวนการเรียนรู้สง่เสรมิวินัย สำนักงาน 

http://academic.obec.go.th/textbook/web%20)%20%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5


คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้จัดทำโครงการเยาวชนมีวินัยเป็นฐานพฒันาทักษะชีวิตเพือ่ความสำเร็จ 
ในอนาคตที่ยั่งยืน โดยจัดทำสื่อ หนังสั้นประกอบการพฒันากระบวนการเรียนรูส้่งเสริมวินัย 5 ด้าน 
จึงประชาสมัพันธ์ให้นำไปใช้พัฒนากระบวนการเรียนรู้สง่เสริมวินัยนักเรียนตามความเหมาะสมในเขตพื้นที่และ
สถานศึกษา โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://rb.gy/hhgpgt หรือ QR Code หรือทีเ่ว็บไซต์ 
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน (รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก หน้า 
21 ) 
5 โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษา ร่วมกับ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (Lesson Study)  โดยเข้าร่วมโครงการ 5 โรงเรียน ได้แก่  
โรงเรียนไตรมิตรพฒันศึกษา โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง  โรงเรียนบ้านหนองแวงมน  
โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด และ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกส ี  
มีการนเิทศและเปิดช้ันเรียนตามเป้าหมายตลอดปีการศึกษา 2564 

 

3) กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
1.  กระทรวงศึกษาธิการได้มปีระกาศ เรือ่ง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติข้ัน 

พื้นฐาน (O-NET)    ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563  ให้ผู้เรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 และมัธยมศึกษาปทีี่ 
3 เข้ารับการทดสอบ O-NET ตามความสมัครใจ  
โดยให้ถือเป็นสิทธิส่วนตัวโดยเฉพาะของนกัเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป 
ทั้งนี้เพือ่ให้การดำเนินการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษา 
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
สพฐ.จึงได้แจง้แนวทางการดำเนินงานสำหรับหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องให้สอดรบั
กับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 
สรปุได้ดังนี ้

1.1 การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ยังคง 

ดำเนินการในปกีารศึกษา 2563 เนื่องจากยังใช้ผลในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  
1.2 สถานศึกษาในกำกบัของกระทรวงศึกษาธิการ ทำการสำรวจ 

และสอบถามความสมัครใจใน 
การเข้ารบัการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 ของนักเรยีนช้ัน ป.6  และ ม.3  

1.3 สพฐ. จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสอบ O-NET ดังต่อไปนี ้
      1.3.1 ยกเลิกประกาศกระทรวง เรื่อง 
การกำหนดให้ใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 
เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนทีจ่บหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศัก
ราช 2551  

https://rb.gy/hhgpgt%20%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD


       1.3.2 ช้ีแจงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกรอกผลการสอบ O-NET ระดบัช้ัน ป.6  และ ม.3 ลงในเอกสาร 
ปพ.1 (ระเบียนแสดงผลการเรียน) ในปีการศึกษา 2563 กลา่วคือ “ สถานศึกษาอาจไม่ต้องนำผลการทดสอบ    
O-NET มากรอกลงในระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1) ”  
       1.3.3 ปรบัปรุงเอกสาร ปพ.1 ใหม่ โดยให้ตัดในส่วนของ “ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ” 
ออก โดยเริม่ใช้ในปีการศึกษา 2564 
      1.3.4 ปรบัแก้แนวปฏิบัตเิกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัด สพฐ.ปีการศึกษา 2564 โดยให้ยกเลิกการ     
นำผลการทดสอบ O-NET สำหรบัใช้ในการคัดเลือกเข้ารบัการศึกษาต่อในสถานศึกษาสังกัด สพฐ.  
       1.3.5 ปรบัแก้แนวทางการเปิดหอ้งเรียนพเิศษในสถานศึกษา สังกัดสพฐ. ให้ยกเลิกการใช้ผลสอบ     
O-NET มาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเปิดห้องเรียนพิเศษ  
      1.3.6 ปรบัปรุงหลกัเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 
ในส่วนกำหนดใช้ผลการพัฒนาผู้เรียนที่มีความชัดเจน 
สามารถใช้ได้ทั้งโรงเรียนทั่วไปและโรงเรียนการศึกษาพเิศษ ให้แล้วเสรจ็ภายในเดือนมิถุนายน 2564 
       1.3.7 ประสานสำนักงาน ก.ค.ศ. 
ให้ปรบัเปลี่ยนหลักเกณฑ์วิธีการในการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีและเลื่อนวิทยฐานะ 
สำหรับสายงานบรหิารสถานศึกษา และสายงานบรหิารการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 
         1.3.8 เสนอ 
กพร.ให้ปรับแกก้ลุ่มเป้าหมายของตัวช้ีวัดในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในกา
รปฏิบัตริาชการ ปีงบประมาณ 2564 ในส่วนของตัวช้ีวัดผลสอบ O-NET ให้ใช้ผลการทดสอบของนักเรียนช้ัน 
ป.6  และ ม.3 เฉพาะในส่วนทีส่มัครใจ ส่วนในระดบัช้ัน ม.6 ใช้นักเรียนทุกคน 
ทั้งในการประเมินภาพรวมประเทศ และสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
(รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก หน้า 22 – 24 ) 

2.  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหง่ชาติ (องค์การมหาชน) ได้แจ้ง 
แนวทางการดำเนินการสอบ  

O-NET  ปีการศึกษา 2563 สำหรับศูนย์สอบดงันี ้
       2.1  แจ้งใหส้ถานศึกษาได้สำรวจความสมัครใจของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 
และมัธยมศึกษาปทีี่ 3   จากนั้นเข้าไปสมัครสอบผ่านเว็บไซต์  www.niets.or.th  “ระบบสมัคร 
และยืนยันการเข้าสอบ” ในระหว่างวันที่ 25 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2564  โดยไม่เสียค่าสมัครสอบ  
ซึ่งผูร้ับผิดชอบได้ทำหนังสือแจง้สถานศึกษาแล้ว โดยใหส้ถานศึกษาเข้าไปสมัคร ในระหว่างวันที่   25 มกราคม 
- 2 กุมภาพันธ์ 2564 
       2.2  ให้ศูนย์สอบดำเนินการจัดสนามสอบ และห้องสอบในระบบการสอบ O-NET ภายใน 10-15 
กุมภาพันธ์ 2564  และจัดที่นั่งสอบในแต่ละห้องสอบ จำนวน 20 คน ต่อ 1 ห้อง 
โดยจัดเตรียมสนามสอบ/ห้องสอบ ให้เป็นไปตามมาตรการปอ้งกันการแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

http://www.niets.or.th/


2019 ของกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเครง่ครัด สทศ.จะประกาศรายช่ือผูม้ีสทิธ์ิสอบ 
และสนามสอบในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 
       2.3 กำหนดการในการสอบ  
   2.3.1 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  สอบวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 
   2.3.2 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  สอบวันเสาร์ที่ 13 และวันอาทิตย์ 14 มีนาคม 2564 
       2.4 ประกาศผลสอบ  
   2.4.1 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  ประกาศผลสอบวันที่ 21 เมษายน 2564 
   2.4.2 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  ประกาศผลสอบวันที่ 22 เมษายน 2564 
 

4) กลุ่มงานนิเทศ  ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
  1.  แจง้แนวทางการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา  ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
ประจำปงีบประมาณ   

2564  (รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก หน้า 25 ) 
     2.  การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์แพรร่ะบาดของไวรัสโคโรน่า  
(COVID-19) ได้ดำเนินการนเิทศครบทุกโรงเรียนตามปฏิทินเรียบร้อยแล้ว  (รายละเอียดตามเอกสารแทรก )  
 

5) กลุ่มงานส่งเสรมิพัฒนาระบบการประกันคณุภาพการศกึษา 
    1.  รปูแบบการประเมินและกลุ่มเป้าหมาย มีดังนี ้

    1)  สพฐ.มีนโยบายให้ประเมินผลจากการวิเคราะห์ SAR  ปกีารศึกษา 2562 ของสถานศึกษาเท่านั้น 
     2)  กลุม่เป้าหมายเป็นสถานศึกษา ที่ครบช่วงเวลาการประเมินมากทีสุ่ด  แต่ไม่ใช่กลุ่มที่ประเมิน 
ไปแล้ว 2 แห่ง และไม่ใช่สถานศึกษาที่กำลงัประเมิน 15 แห่ง  
     3)  ให้สถานศึกษาส่งรายช่ือเข้ารบัประเมินคุณภาพภายนอก ปีงบ 2564 ผ่าน QR code หรือ 
https://forms.gle/RyZnKVKD2TfP4P8Q7  ภายในวันที่  23  มกราคม  2564  ( ผู้ประสานงาน โดย 
ศน.ศศิธร ภูมิพาน โทร.0981015845)    
 
 
 
 

 2.  กลุ่มสถานศึกษา จำนวน 15 โรงเรียน  เป็นสถานศึกษาที่ประเมินไปแล้วในปี งบประมาณ 2563  
จึงไม่ต้องสง่รายช่ือประเมินภายนอกรอบสี่ ของปงีบประมาณ 2564   โดยการประเมินผลจากการวิเคราะห์  
SAR ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 และ 2562  ไม่มีการลงพื้นที่เพื่อประเมินอีก (รอผลการประเมิน) 

ท่ี รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา 
1 1040050746 โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ 
2 1040050941 โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก 
3 1040051071 โรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษา 



4 1040050909 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 
5 1040051077 โรงเรียนขอนสักตอประดู่ระหอกโพธ์ิ 
6 1040050911 โรงเรียนบ้านดงเค็ง 
7 1040050726 โรงเรียนบ้านทางขวาง 
8 1040050956 โรงเรียนบ้านเมย 
9 1040050759 โรงเรียนบ้านรัตนะ 
10 1040050537 โรงเรียนบ้านโสกนกเต็น 
11 1040050958 โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง 
12 1040050936 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง 
13 1040050899 โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง 
14 1040050724 โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร 
15 1040051085 โรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยา 

 3.  สถานศึกษา จำนวน 54 โรงเรียน  ที่รบัการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  ปีงบประมาณ 2564   
ที่ ชื่อสถานศึกษา ที่ ชื่อสถานศึกษา 

1 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทุ่งมน 28 โรงเรียนโนนชาดหนองช้างน้ำ 

2 โรงเรียนบ้านหนองเปล่ง 29 โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) 

3 โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดั่ง 30 โรงเรียนชุมชนวังหิน 

4 โรงเรียนหนองพลวงมิตรประชา 31 โรงเรียนบ้านหินลาดนาดี 

5 โรงเรียนบ้านหนองตะครองบ้านโกรก 32 โรงเรียนบ้านฝาผนังวังจาน 

6 โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู 33 โรงเรียนบ้านทุ่งแค 

7 โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ 34 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ 

8 โรงเรียนบ้านหนองแวงมน 35 โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา 

9 โรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระหนวน 36 โรงเรียนบ้านกุดรู 

10 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง 37 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 

11 โรงเรียนวังบงน้อยวิทยา 38 โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ 

12 โรงเรียนบ้านลอมคอม 39 โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว 

13 โรงเรียนมิตรภาพ2 40 โรงเรียนโนนทองวิทยา 

14 โรงเรียนบ้านหนองยาง 41 โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ 

15 โรงเรียนนาโพธ์ิชีวิทยา 42 โรงเรียนบ้านตะก่ัวป่า 

16 โรงเรียนบ้านปาเป้า 43 โรงเรียนบ้านตลาดหนองแก 

17 โรงเรียนบ้านหนองคลองหนองทุ่ม 44 โรงเรียนบ้านโนนเขวาประชาศึกษา 

18 โรงเรียนบ้านหนองแวงนางเบ้า 45 โรงเรียนบ้านท่านางแนว 

19 โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี 46 โรงเรียนจตุคามวิทยา 



20 โรงเรียนบ้านห้วยแคน 47 โรงเรียนบ้านหนองวัดป่า 

21 โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 48 โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม 

22 โรงเรียนบ้านหนองบะโคกสว่าง 49 โรงเรียนไตรคามราษฎร์บำรุง 

23 โรงเรียนบ้านใหม่นาเพียง 50 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี 

24 โรงเรียนบ้านหลักด่าน 51 โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล 

25 โรงเรียนบ้านสำโรง 52 โรงเรียนบ้านหันโจดหนองกุง 

26 โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์) 53 โรงเรียนบ้านกุดหว้า 

27 โรงเรียนบ้านดอนโจด 54 โรงเรียนบ้านศุภชัย 
 

 * หมายเหตุ  : กลุ่มสถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่   
ปีงบประมาณ  2564   โดยเป็นการประเมินผลจากการวิเคราะห์  SAR ปีการศึกษา 2562  
ของสถานศึกษาเท่านั้น  โดยไมม่ีการประเมนิระยะท่ีสอง ทีเ่ป็นการประเมินจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม (Site 
visit)   
 (สพฐ. มจีำกัด เขตละ 50 โรงเรียน ) สพป.ขอนแก่น เขต 3 มีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ  จำนวน 57 
โรงเรียน   
 4.  สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ได้คัดเลือกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
เข้าร่วมดำเนินงานโครงการพฒันาโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) 
เพื่อเสรมิสร้างสมรรถนะพลเมืองยุคใหม่  โดยเกณฑก์ารกำหนด  
กลุ่มเป้าหมายเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ที่เป็นโรงเรียนขนาดเลก็ จำนวน 2 โรงเรียน 
คือโรงเรียนบ้านเพก็ใหญส่ระบัวคุรรุาษฎร์สามัคคี และโรงเรยีนจตุคามวิทยา 
สพฐ.ได้จัดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2563 
พร้อมวางแผนพฒันาต่อเนื่องในปีงบประมาณต่อเนื่อง (รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก หน้า 26 – 40 ) 
 
ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ข้อเท็จจริง 4.1  การสอบ  RT    

การตั้งกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถในการอ่าน (RT) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  สพฐ. 
กำหนดใหส้ถานศึกษาดำเนินการประเมินเองไม่ต้องมกีารสลบัสนามสอบ  

           ประเด็นพิจารณา     
  แต่ทัง้นี้เพือ่ให้การดำเนินการประเมินได้มาตรฐานเดียวกัน 
ควรกำหนดให้มกีารสลบักรรมการดำเนินการ 

ประเมินเหมอืนเช่นในปีการศึกษาทีผ่่านมาหรือไม่ 
 



 มติท่ีประชุม......ให้โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการสอบ โดยมอบหมายครูประจำช้ันเป็นผู้สอบ 
และจัดทำคำสั่งแต่งตัง้กรรมการจากต่างโรงเรียนร่วมสงัเกตการสอบ พรอ้มบันทึกการสงัเกต…… 
 ข้อเท็จจริง 4.2  การสอบ  NT     

การดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 สพฐ. 
สุ่มโรงเรียนเพื่อทำการประเมิน ในวันที่ 24 มีนาคม 2564  

  ประเด็นพิจารณา     
     ในกรณีนี้ โรงเรียนที่ไม่ได้เป็นกลุม่ตัวอย่างของสพฐ. จะดำเนินการอย่างไร 

 มติท่ีประชุม......เห็นชอบทำข้อสอบ NT ตาม test blueprint  จัดสอบหลงัจากการสอบ NT .…… 
 ข้อเท็จจริง 4.3  การสอบ  O-NET ป.6 กับ ม.3   

การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 และ 
มัธยมศึกษาปีที่ 3  เนื่องจาก สพฐ.แจ้งใหส้ถานศึกษาสำรวจสมัครใจของนักเรียนในการเข้าสอบ 

     มีศูนย์พฒันาคุณภาพที่แจ้งความประสงค์ว่าสถานศึกษาในศูนย์ฯ สมัครใจสอบครบ 100% 
     ได้แก่    ศูนย์ที่ 2 , 6 , 9 , 10 , 11 , 14 , 15  และ 17  (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2564)  

            ประเด็นพิจารณา     
       แต่ทัง้นี้มสีถานศึกษาบางแห่งรอฟังแนวทางที่ชัดเจนจาก สพป.ขอนแก่น เขต 3 ก่อนตัดสินใจ 
ที่ประชุมเห็นควรดำเนินการเช่นไร 
 

 มติท่ีประชุม......ให้ดำเนินการตามหนังสือแจง้จาก สพฐ.   คือ ให้โรงเรียนสอบถามนักเรียน 
ให้สมัครสอบตามความสมัครใจของนักเรียน สมัครสอบในระบบตามปฏิทินที่ สทศ.กำหนด .…… 
 

 ข้อเท็จจริง 4.4  การทบทวนกรอบหลกัสูตรท้องถ่ิน 
ด้านคุณลักษณะนักเรียนในโรงเรยีนสงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั คุณลักษณะ ของเด็กในยุคปัจจุบัน  
 “ เดก็ขอนแก่น เขต 3 รู้หน้าที่  มีวินัย  ใส่ใจเทคโนโลยี ”  
 ประเด็นพิจารณา     

   แนวการจัดกิจกรรมให้นกัเรียน “รูห้น้าที่ มีวินัย”   ตามตัวช้ีวัด 
มีความเหมาะสมที่จะนำไปได้หรอืไม ่

ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบง่ช้ี 
1. การตรงต่อเวลา 1. มาโรงเรียนตรงเวลา  

2. เขา้ร่วมกิจกรรมตรงตามเวลาที่กำหนด 
3. ปฏบิัติกิจกรรมเสร็จทันเวลา 
4. สง่การบ้านทันเวลาที่กำหนด 
5. ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงตรงเวลา 
6. พบครูตรงตามเวลานัดหมายหรือก่อนเวลา    
7. กลับบา้นตรงเวลาไม่เถลไถล 



2. ความมีระเบียบ 1. แต่งกายถูกต้องตามระเบยีบ 
2. เขา้แถวเดินแถวชดิขวาเป็นระเบยีบ 
3. เก็บอุปกรณ์ของใช้ของเล่นจากโต๊ะเก้าอ้ีเป็นระเบียบ 
4. น่ังเรียนและรับประทานอาหารเป็นระเบยีบ 
5. ตัง้ใจปฏิบัติกิจกรรมตามท่ีครูสอน 
6. ปฏบิัตติามข้อตกลงขั้นตอนของห้องเรียน 
7. ข้ามถนนตรงทางม้าลายหรือใช้สะพานลอยและปฏบิัตติามกฎจราจร 
8 ทำงานเดี่ยวกลุ่มอย่างมีระเบียบ 
9. รู้จักวางแผนการทำงานอยา่งเป็นระบบ 
10. ปฏิบตัิตามกฎระเบยีบ/ข้อตกลงของห้องเรียนและโรงเรียน 

3. ความสะอาด  1. ดแูลร่างกายแตง่กายสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ 
2. ดแูลรักษาความสะอาดสิง่ของเคร่ืองใช้ห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน 
3. ล้างมือก่อนรับประทานอาหารให้สะอาด 
4. แยกแยะทิ้งขยะให้เป็นที่ 
5. แปรงฟันหลงัรับประทานอาหารให้สะอาด 
6. ชิ้นงานผลงานสะอาดเรียบร้อย 

4. การมีมารยาท 1. แสดงความเคารพครูและผู้ปกครอง 
2. พูดจาไพเราะสุภาพอ่อนโยน 
3. ยกมือถามตอบ 
4. ไม่พูดคุยหยอกล้อเล่นกันขณะที่ครูสอนเข้าแถวรับประทานอาหาร 
5. ไม่รับประทานอาหารในห้องเรียน 
6. แสดงความยินดีให้กำลังใจผู้อ่ืน 
7. แสดงความคิดเห็นอย่างสมเหตสุมผลและยอมรับฟงัที่อ่ืน 

 
 มติท่ีประชุม.... 
  - ให้จัดทำโครงการประชุมวิพากษ์ตัวช้ีวัด พฤติกรรมบ่งช้ีตามประเด็นว่าเหมาะหรือไมเ่พียงใด เพื่อที่ 
ก.ต.ป.น. จะได้พิจารณาต่อไป  
  -  ใหจ้ัดทำคำสัง่คณะทำงาน ประกอบไปด้วย ก.ต.ป.น. 9  คน , ตัวแทนผู้บริหารโรงเรียน  9  คน, 
ตัวแทนประธานศูนย์ 9 คน , ตัวแทนครู  9  คน , ตัวแทนศึกษานิเทศก์  9  คน   

ระเบียบวาระที่ 5  เรือ่งอื่น ๆ 
1. ผอ.เชาวรินทร์  แก้วพรม  กำลงัทำดุษฎีนิพนธ์เรื่อง 

รูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
สำหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 3  
ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยจะทำให้ได้ข้อมลูสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ในศต
วรรษที่ 21  เหมาะสมกบัครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สพป.ขอนแก่น 3  
ซึ่งในขณะนี้ถึงข้ันตอนการยกร่างรปูแบบ และมีกำหนดการจะดำเนินการระยะที่ 4 



ทดลองใช้รูปแบบ(อบรมพัฒนาครู) ในช่วงเดือน มีนาคม 2564 เพื่อให้ครูโรงเรียนขยายโอกาสฯ 
ได้ใช้ประโยชน์จากรูปแบบใหม้ากทีสุ่ด จึงขออนญุาตเสนอเรื่องนีเ้ข้าระเบียบวาระอื่นๆ  ดังนี้ 

1. ประเด็นพัฒนา  3  เรื่อง :  การใช้เทคโนโลย ี
      :  การออกแบบการเรียนรู ้
      :  การกำหนดจุดเน้นของการเรียนรู ้

2.  จัดทำโมดูล  3 รูปแบบนี้ และอบรมพฒันาให้กบัครูทีส่นใจเข้าร่วมพฒันา 
โดยจัดอบรมให้ฟร ี

เลิกประชุมเวลา  12.30 น. 
 
 
 
(ลงช่ือ)                ผู้บันทึกการประชุม   (ลงช่ือ)            วจรายงานการประชุม 
      ( นางสาวสุมิตรา  ทะนาฤทธ์ิ )               (นายชนินทร์  คำเหนือ)  
  ศึกษานิเทศก ์                          ผู้อำนวยการกลุ่มนเิทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
การจัดท าแผนปฏิบตัิการ ประจ าปี พ.ศ. 2564 
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1'l1tJov'f~~'n'lln'1~~m'hI'l1tJVI"'nbnru'f1bb~~1~n1'~'U~Vl1'~n"ilm'a,j'1\JbileN~~ (Q,j'U~ l!:»

'VLPL l!:>ctbl!:>~.ct 1~tJnb~nfl11lJI'l1l.11'a'aflVl~.:t'tJeJ.:t l.I.(9)'o bb~.:t"v\t1~'a1'1.l'V'l'a~'a1'1.ln'1~~m'hI'l1tJVI"'nbnru'f1bb~::1~m'a. ,.,
'U~Vl1'an"ilm'a,j'1\JbileJ.:tVi~ 'V'l.PI.l!:>cfctb bb~~1m.goUeJm1l.1~eJ1'tJi1bb'Vl\J "l.I. (9)'01~~1\J11'1.lm'a~~vh.be.l\J tl~,j~

'a1'llnl'a I,\J\J 1,1,e.J\J~1t1I,b~::l.I11'l'a1 ci 1\J'a~ tJ~1,~l.Iu'anm'a~~v11I,be.J\Jtl ~,j~'a1'll m'a'tJeJ.:t?h\J11'1.lm'a b\J\Jbbe.l\J
.., ::"11"QJ 0 ~I ::"1 '" QJ '" d QJ d QJ 0 .!'t" ...Vl1l! WiJ~'Vl1I,u\Jbbe.J\J611l.1u bb~~l.Il'lflru~'a~l.I\JI'l'al,l.IeJ1\J'Vl ct i5\J11f1l.1 l!:>cf'oo "il1bb\Jnbbe.l\JeJeJnb'U\J sn 'a~~'U fleJ

'"QJ d.'1 QJ. 1 QJ d " d • 1 1 '"'" I QJ d
bl,e.J\Jl::~'U'Vl (9) : bl!1V1l.11tJm'a'V'l\lll\J1l!'a~b'VlPl I,be.J\J'a~~'U'Vll!:>: bb\J1'Vl1.:tm1'tJ'Ubfl~eJ\Ju'a~b'VlPl \Jl.Il'll'l1.:t'l l.l.e.l\J'a~~'U'Vl

en : bbe.J\JI,'Jj.:t'tJ~mi~ijfl11l.1-U~b"il\Jl'lll.1m1n"il'tJeJ.:t~1\J'a1'1.lml 'V'l'a::'a1'1.l'\Jt1,ltW1m'a~~v11~'Vli5P11611'l1'1.l1~

tl 'V'l.PI.l!:>cf'oobb~~'V'l'a~'a1'1J'\Jru~bbe.J\Jbb~~~\Jl'leJ\Jm1~lb \J\Jm1tln'atltl'a~b'VlPl 'V'l.PI.l!:>cf'oo n1V1\J~1~~1\J11'1Jm1
v v ~'IJ

'a1 tJ.:t1\Je.J~n 11 ~1 b\J\Jm1 (?m.i~'Vli5P11611'l1'1.l1~ bb~~m'atl~~tltl'a~ b'VlPl1'l1l.11::tJ~ b1mbb~ ::11tJ m'a~~1,j'n.:t1\J61m

'i/.\llltJ1ml bPl'a~~n"il bb~~~.:tfll.l u~.:t'll1 ~ fhVl\J~ 'a~ l.-u tJ'U'hI'l1 tJm'a ~~ 1'l1l.11'l'a1"il61eJ'Ul.b~~'tJ1t bij\Je.J~ nl'a~1 b\J\Jnl1
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~'Vli51"\1611'l1'1J1~l,b~::11tJ.:t1\Je.J~m1~lb\J\J.:t1\J ~1\J1::'U'U~~(?11l.1bb~ttl1~l.ij\Je.lml.~.:t'1J1~ (eMENSCR) tl'atnlPl
m~'Vl11.:t~n~1~m'a b~eJ.:tm'abl.1.h~1\J11'1.lm'amtJ1\J~1,j'n.:t1\Jb'(JI'l«\J~m'a~n~1 'V'l.PI.l!:>ctbo 1\J'V'l1~'a1'1J
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'" . .

.............. , .
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1\J m'a~ b~ eJ1~ m'a~lb \J\J.:t1tJ61eJ~fli1m n'Ufl11l.1~lAru~.:tn~11oU1.:t~\J ~1UnnUl.'(J(?1«\J~m'a~n~1"v "

'tJa::t1l.1~n~l'tJeJ\Jbl,ri\J b'tJ(?1m ~.:tbb~.:t~.:tflru~m'al.lm'atl-r'Ubl.e.J~'i/.\lll\J11'l1\Jm'a~n~1~\J«\J~1\J t1.:t'U'tJa~l.I1ru 'V'l.PI.'"
Ivctbm-Ivcf'ocf bb~~~~v11bbe.J\J'tJ~'\J~ ma 'tJa~-oJ1t1.:t'U'tJ1~l.I1ru 'V'l.PI.lvctb<:C

b'(J1'lm

'aeJ.:tlJe)1\J1tJm'a 61'V'ltl.'(JeJ\Jl.bri\J1.'(J1'lm
"

(9).m amlJe)1\J1tJn1a~1un.:t1\Jb'(JI'l«\J~ma~n~ltla::t1l.1~n~1'(JeJ\Jbbri\J 1.'(J1'lm 'Vlnfl\J" .
(9).ct lJe)1\J1tJn1an~l.I/VI\J1tJ'Vlnn~l.I

'IJ " "q
i!®.cf \J1.:t61l.1\1n ~l.IeJ1% lJe)1\J1tJm1n~~\JbtJ'U1ml.G'\~bl.e.J\J m1l.lmll.b~::l.~'(J1\Jma

'IJ 't. "

(9).'0 \J1.:tPlil?la1 PI'1b61tJ unlbfl11~~tJ ltJ'U1ml,G1~ 1,1,e.J\J'1l1\J1run1'~~bPl~ m1l.lmll,l,~~lJ~1m~'(J1\Jma
• ' <J. ,,'

nVl~1~ n1V1\J~\J btJ'U1tJ bb\J1A~ ~tlbl.'U'U1 \Jml~lb\J\J.:t1\J 1~r11tl~n~1bl,\J~oJ1I,bri~1tJ~1.:t '1 bb~::
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(9).1v \J1tJeJil-utJ 1,~\J11tJ~



1£1. flN::fl";j~~m~tI~'Ubb~'U~~'UI~h'Um~An'l!tI.['U~'U~I'U t1~'UtI~::~IN 'W.A. lDct'bm-lDct'bct~ .

bb~::~~v11bb~'UtlnU~m~tI~::'iilIt1~'UtI~::~IN vtA. 1Dct'b~
1v.(9) ~BI'U1tJn1~~I~n,rl'Ub'1J~~'U~n1~~m~ILl~~ClllAn~I'1J'eJ'\.mfl'U b'1J~ Q1

1v.1v 'UltJ'eJ,noUtJ b?l'U11tJ~ l'eJ'I~BI'U1tJn11 ?l'V'lLl.'1J'eJ'Ubbfl'Ub'1J~ Q1
'IJ

l'eJ..'l~BI'U1tJnl'~ ?l'V'lLl.'1Jm.mfl'U b'1J~ Q1
'IJ

1v.<S:: 'UltJfll..!l VI~'eJ~bb'VN

Iv.<f 'UltJ1'V'l11"il~ e)n~lb~'¬ II

Iv.b 'UltJilmJ 1 'V'l~'11l..!

Iv.(il) 'Ul..'l"il~ltJ1'V'll Vli'lE]'U1'1JtJ

\v.~ 'Ul..'l?l11ilm'V'l~ 'V'l"il'U1

Iv.~ 'UltJ'1Jil'UVl4 r11bVli'l'eJ

\v.(9)O 'Ul..'l'Um'V'l~ ?l~'eJtJl..!'1fl~

1v.(9)(9) 'Ul..'l?l11btJl1"'n~ru bb'1l~'1

\v.(9)1v 'Ul..'ltP~ bb?l'Ubil'eJ..'l

(OJ OJ

®.(9)bT1 'W1CJ~l..!'V'l'l~'i)?I?lIf1CJ

®.(9)<S:: U1..'l?lld'Urui'1~ U1~'1Jln~, '" ,
\v.(9)<f 'U1CJ?lilVl ?l'1Jb?l~l..!,

OJ < OJ®.(9)D 'Wl..'l'W'WVl.rmlJQ\9\1'V'l'Wn~OJ ,
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l'eJ..'lLl~~til'Un11l..!n111
I

l'eJ..'l~Bl'U1CJn1~ ?l'V'lLl.'1J'eJ'Ubbfl'Ub'1J~ Q1 n11l..!n11

1'eJ..'l~BI'UdCJn11 ?l'V'lU.'1J'eJ'Ubbfl'Ub'1J~ Q1 n1~l..!n1~
'IJ
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'IJ '
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m1l..Jfli1~~\9\Il..J\9\1'l1\J~'i)'U u1~bij'We.Jmb~l::oQbVl{i'\m1~n~1 m1l..Jm1

m1l..Jfli1~~\9\Il..J\9\1dl\J~'i)'U u1~bij'We.JmL~l::oQbVli'lm1~n~1 m1l..Jfli1

m1l..Jfli1~\1\\9\Il..J\9\1d"il?l'i)'Uu1~bij'We.Jmb~l::oQLVl{i'\m1~n~1 m1l..Jfli1
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1v.1v<f
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V d.::!

1v.1v(il) 'Ul..'l"~l..!tJ tJmq'Vl'5
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OJ ~ OJ
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\v.Q1(9) 'Ul..'l?l111l..!tutJ 'V'l'l~?lI"
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1v.Q1bT1 'Ul..'li'l,n?l11 i'l~1?ltJ,

.::f Q, 6"0 Q,

i'ln~I'UbVli'ln '1J1'U1~n11'V'lbi'l~

~n~loQbVli'ln '111'U1~n11~bi'l~
.::f .Q. 6" 0 Q,

i'ln~I'UbVl\'1n '1J1'Ul~n11'V'lbi'l~

~n~~n11..'lI'Uvh1u '111'U1~n1~~bi'l~

~n1'1Jln11~?l~ '111'U1~n11~bi'l~
CI.J Q, d 0 .Q.

'Um'1JIn1~i'ln~1 '1J1'U1~n11'V'lbi'l~
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'Un1'1J1n11fl'eJl..!'V'l1b\9\m '1Jl'UI~n11

b~I'V'l~n..'lI'U'51n11 '111'UltlJ..'lI'U, .,
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n11lJn11

mll..!n11bb"tb~'1JI'Wn11,
n11lJni1bb~::;~~'ltJb~'lJl'ifl11

mll..Jf1J1bb~l::~~'1CJb~'Ul"l1ml
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(9). ~lb'W'Ufl1~'lJ~:::'1llJb"B.nJf\U~fl1'nJ~\Jbbe..J'U~~'Ul~1'Ufl1'a~fl'l!fl~'U~'U~i1'U tJ~'U'lJ~~lJlru 'V'l.I'1., ~ ~
I!?ttbbTI-l!?<tb<t bb":::~\9lvhbbe..J'U'lJ5U~fl1~ 'lJ~:::"'illtJ~'\..J'th:::lJ1ru 'V'l.I'1.I!?<tb~

I!? 6'I~'lJ bb":::~lt1~l'Ue..J"fl1~~lb 'W'U~1'U,
en. \jl'U~'U"l ~1~-r'U~'¬ ll'UVllJlt1

I
I
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(เอกสารแนบ 4) 
แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม รอบ 6 เดือน (ครี่งปีแรก) 

สพป.ขอนแก่น เขต 3 
โครงการ.  การด าเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
ของ สพป .ขก . 3” 

กิจกรรม. 1.  การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้การจัดท าแผนพัฒนา
ด้านการศึกษาโดยใช้หลักความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (XYZ) และการรายงาน 

การติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

กิจกรรมที่ 2  การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับแผนพัฒนาด้านการจัด
การศึกษา ปี 2563- 2565 และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาล 

พ.ศ. 2564   
กิจกรรมที่ 3 การจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ปี พ .ศ . 2564   
 

งบประมาณ.....  333 , 290    บาท 
 

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม 
         1. เพ่ือสร้างการรับรู้การจัดท าแผนพัฒนาด้านการศึกษาโดยใช้หลัก
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (XYZ) และการรายงานการติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR) 
         2. เพ่ือด าเนินการปรับแผนด้านการศึกษา ปี  2563- 2565 และ

จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาล พ.ศ . 2564 
  3  เพ่ือด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.
2564 
ความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม 

1. ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้การจัดท าแผนพัฒนา
ด้านการศึกษาโดยใช้หลักความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (XYZ) และ 

การรายงาน การติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 



ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้การจัดท า
แผนพัฒนาด้านการศึกษาโดยใช้หลักความสัมพันธ์เชิงเหตุผล 
(XYZ) และการรายงานการติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
จ านวน 1 รุ่น  48 คน ล ห้องประชุมเุื่อนอุบลรัตน์  จังหวัดุอนแก่น
ระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน   2563  ส่งผลให้กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้
ความเุ้าใจจัดท าแผนพัฒนาด้านการศึกษาโดยใช้หลักความสัมพันธ์เชิง
เหตุผล (XYZ) และการรายงานการติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR)  

กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับแผนพัฒนาด้านการจัดการศึกษา 
ปี 2563- 2565 และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาล พ.ศ. 2564   
 สพป .ุก 3 ด าเนินการจัดประชุมปรับแผนพัฒนาด้านการศึกษา
ระยะ 3 ปี  ( 2563-2565  )และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาล พ.ศ.
2564 ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม  2563  ล อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย มี
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน  58 คน ส่งผลให้ สพป.ุก 3 สามารถปรับ
แผนพัฒนาการศึกษาุั้นพ้ืนฐาน ระยะ 3 ปี และจัดท าแผนปฏิบัติการ 

 ปี 2564 ได้ส าเร็จตามเป้าประสงค์ 
กิจกรรมที่ 3 การจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ปี พ .ศ . 2564   
  อยู่ระหว่างด าเนินการจัดรายงานผลการด าเนินงาน ปี 2564 
 

2. งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว  รวมทั้งสิ้น  333, 290    บาท 
กิจกรรมที่ 1 = 147,600  บาท 
กิจกรรมที่ 2 =  174,090 บาท 
กิจกรรมที่ 3 =  11,600   บาท  )อยู่ระหว่างด าเนินงาน) 

 
 
 
 
 



 
 
 



ภาพแสดงการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

กิจกรรม. 1.   
การประชุมเชิง
ปฏิบัติการสร้าง 

การรับรู้การจัดท า
แผนพัฒนาด้าน
การศึกษาโดยใช้
หลักความสัมพันธ์
เชิงเหตุผล (XYZ) 
และการรายงาน 

การติดตามและ
ประเมินผล
แห่งชาติ )eMENSCR)  

ระหว่างวันที่ 13-14 
พฤศจิกายน   2563  

ล ห้องประชุมเุ่ือน 
อุบลรัตน์ จังหวัด
ุอนแก่น 

 
ดร.สนอง  สุดสะอาด  ประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ  นายประกอบ ทองค า วิทยากรภายนอกผู้ทรงวุฒิ 

 
 



กิจกรรมที่ 2  

การประชุมเชิง
ปฏิบัติการปรับ
แผนพัฒนาด้าน
การศึกษา ปี 2563-
2565 และจัดท า
แผนปฏิบัติการ ป ี
2564 ระหว่างวันที่ 
8-9 ธันวาคม  2563   
ล อ าเภอภูเรือ 

 จังหวัดเลย 

 
ดร.สนอง  สุดสะอาด ประธานในพิธีเปิดการประชุม  โดยมี นายอภิชัย เสนาโยธี รอง ผอ.สพป.ขก 3  กล่าวรายงาน 

 

แบ่งกลุ่มตามประเด็นกลยุทธ์  



หมายเหตุ  1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านผู้เรียน กิจกรรรม ที่ 6 สนับสนุนศูนย์พัฒนาคุลภาพ
การศึกษา ยังไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากรอการจัดสรรงบจาก สพฐ. 

     2. โครงการพัฒนาการด าเนินงานด้านประสิทธิภาพ กิจกรรมที่ 5 การบริหารจัดการโรงเรียนุนาดเล็ก  
ยังไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากรอการจัดสรรงบจาก สพฐ. 
 

นางศุภิสรา  ศรีไสย   ผู้รับผิดชอบโครงการ 
โทร 043-306747 

 
 

กิจกรรมที่ 3  
การจัดท ารายงาน
ผลการด าเนินงาน 
 ปี พ .ศ . 2564   
 

                                               อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 



 
 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
พิจารณางบประมาณ ประจ าปี 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 

ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 
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LLUU 11

e.J61e.J~91(2) ~"iJ'Uf111Pifl~1.f11f1,r'l~'U
"o~"iJ'Uf111Pifl~1:WliEJlJPifl~191eJ'UtJ(;llEJ
"

• ~ d -rn61h~L~V'U
L-a.:lL'iV'U ,).:IWlfi~11i1\JVI ~1'U!;I B1UHl !;IwtI.!!;IvuJ. 71Vf117 .:IUtl'l::1I1ru

(obee 6 'Illin)

1 050525 u1'U1Ann~1~u'l~~1~'l'lA LViqJl'V1qJ Vi" 'lJeJ'ULLf1'U 'lJeJ'UbLf1'UL'lJ\ll3 ~1U-r'Uu~~'llmJ LL'IIlJeJ1A1'lL'lEJ'Uu'l~neJ'Uu~~a~rieJ~~1~eJ'U 58,000

2 050529 u1'Um'U1~ 1'U'Uulii' L.yjqJl'VIqJ Vi" 'lJeJ'ULtn'U 'lJeJ'ULLf1'UL'lJ\ll3 ~1U-r'UU~~'lleJlJU'lllJeJ1A1'lL~EJ'UU'l~neJ'ULL~~a~rieJ~~1~~'U 52,000

3 050514 U1'U*l!eJEJ'VI'UeJ~1\J~'VI'UeJ~'VIeJEJ "eJlJfleJlJ Vi" 'lJeJ'ULLn'U 'lJeJ'ULLf1'UL'lJ\ll3 ~1U-r'UU~~'lleJlJLL'IIlJeJ1A1'lL~EJ'UU'l~.neJ'Uu~~a~rieJ~~1~~'U 143,400

4 050533 1~eJlJ'W'l(~~'l1~~{-r~~'l'lf1) L'WqJl'V1qJ 'W" 'lJeJ'ULLf1'U 'lJeJ'ULLf1'UL'lJ\ll3 ~1U-r'UU~~'lleJlJU'lllJeJ1A1'lL~EJ'UU'l~neJ'ULL~~a~rieJ~f1~~'U 113,000

5 050526 U1'U1'U'U'VI€llJ1'U'U1'11~1 LViqJl'V1qJ Vi" 'lJeJ'ULLf1'U 'lJeJ'ULbf1'UL'lJ\ll3 ~1U-r'UU~~'lleJlJLL'IIlJeJ1A1'lL~EJ'Uu)~neJ'Uu~~a~rieJ~~1~~'U 71,000

6 050506 'VI'U€l~;l'UL'W~ Lf1111 'W" 'lJeJ'ULLf1'U 'lJeJ'ULLf1'UL'lJ\ll3 ~1U-r'UU~~'ll€llJLL'IIlJ€l1A1'lL~EJ'UU'l~neJ'ULL~~a~ri€l~~1~~'U 50,000

7 050552 'I1lJ'!f'UU1'U'I1dEJ~€lillPl'lfl1'W206 VI\Jtl~LL,)~\J1~Lti1 Vi" 'lJeJ'ULLf1'U 'lJeJ'ULLf1'UL'lJ\ll3 ~1U-r'UU~~'ll€llJU'l1lJeJ1f11'lL~EJ'UU'l~n€l'ULL~~a~ri€l~~1~~'U 270,000

8
v ~ q

Lm11 'lJeJ'ULLn'UL'lJ\ll3 ~1u-r'U1..I~~'lleJlJu'lllJeJ1f11'lL~EJ'UU'l~neJ'ULL~~a~rieJ~f1~~'U 50,000050510 'U1'UfllJ 'l111Pl'VI'U8~e.J~'U1~ Vi" 'lJeJ'ULLn'U

9 050553 U1'UcJ1e.JU~1~\J1'U VllJ<l~LL1~lJ1~LU1 Vi" 'lJeJ'ULLf1'U 'lJeJ'ULLn'UL'lJ\ll3 ~1U-r'UU~~'ll8lJU'lllJ81f11'lL~EJ'UU'l~neJ'ULL~~a~rim1~1~~'U 54,000

10 050554 ri8~'VI8EJ'I1dEJ11'U'VI8lJU'l~~1~'l'lf1 VllJ<l~LL1~lJ1~LU1 Vi" 'lJeJ'ULLf1'U 'lJeJ'ULbf1'UL'lJ\ll3 ~1U-r'UU~~'ll8lJLL'IIlJeJ1f11'lL~EJ'UU'l~n8'ULL~~a~ri8~~1~~'U 57,000

11 050515 'Ul'U'VI'UeJ'I'U::lf1fl~11.:1 Iflf1~'11 Vi" 'lJeJ'ULLf1'U 'lJeJ'ULLf1'UL'lJ\ll3 ~1U-r'UU~~'ll8lJU'l1lJeJ1f11'lL~EJ'UU'l~n8'Uu~~a~ri8~~1~~'U 116,600

12 050547 ,j'1lJ"'lJ<J~u.1~lJ<ln"'lJ<l~u.1~1lJ"111Rfi 'VI'UeJ.:llJ::L'lJeJ Vi" 'lJeJ'UbLf1'U 'lJeJ'ULLf1'UL'lJ\ll3 ~1U1'UU~~'ll8lJLL'IIlJeJ1f11'lL~EJ'UU'l~n8'ULL~~a~ri8~f1~~'U 85,000

13 050549 lJ\9l1.f11W 2 l'U'U'lJl 'W" 'lJeJ'ULLn'U 'lJeJ'ULLf1'UL'lJ\9l3 ~1U1'UU~~'ll8lJLL'IIlJ81f11'lL~EJ'UU'l~n8'ULL~~a~ri8~f1~~'U 74,100

14 050542 'Ul'Ul'U'U'lJltJ1::'lJl'Ubfl11::'VI l'U'U'lJl Vi" 'lJeJ'ULLf1'U 'lJeJ'ULbf1'UL'lJ(JI3 ~1U1'UU~~'lleJlJLL'l1lJ81f11'lL~EJ'UU'l~n8'ULL~~a~ri8~~1~~'U 52,300,
15 050548 'Ul'U'VI1'U1'V1'UeJ'IbL1'1 l'U'U'lJ1 Vi" 'lJeJ'ULLf1'U 'lJeJ'ULLf1'UL'lJ(JI3 ~1U1'UU~~'ll8lJU'l1lJeJ1A1'lL~EJ'UU'l~n8'ULL~~a~ri8~f1~~'U 70,000

16 050561 'Ul'UVI'UeJ'Il~1'V1m Iflf1~'11 Vi" 'lJeJ'UbLf1'U 'lJeJ'ULLf1'UL'lJ(JI3 ~1U1'UU~~'!I8lJLL'l1lJ81f11'lL~EJ'UU'l~n8'ULL~~a~ri€l~f1~~'U 93,000

17 050561 'Ul'UVl1EJ1"iJ1'l l'U'U'lJ1 Vi" 'lJeJ'ULLf1'U 'lJeJ'ULLf1'UL'lJ(JI3 ~1U1'UU~~'!I8lJLL'IIlJ81m'lL~EJ'UU'l~n8'ULL~~a~ri8~f1~~'U 81,000

18 050543 'Ul'U 1'U'ULlJeJ'Ilfi f1~'1 l'U'U'lJl Vi" 'lJeJ'ULLfl'U 'lJeJ'ULLn'UL'lJ(JI3 ~1U1\JU~~'!IeJlJLL'lllJ81f11'lL~EJ'UU'l~n8'ULL(;'I~a~ri8~f1~~'U 84,900

19 050519 'Ul'Ubfl fl(;l1lJ fl" 1'1(J11LbEJ l~n'UnL(JI'U Vi" 'lJeJ'ULLf1'U 'lJeJ'ULLf1'UL'!I(J13 ~1U1'UU~~'!I8lJLL'l1lJ81f11'lL~EJ'UU'l~n8'ULL~~a~rieJ~f1~~'U 129,000

20 050540 'Ul'UVI'UeJ'I'U1'V11f11lJ'Ul1'1 lG'1f1'UnL\ll'U Vi" '!IeJ'ULLf1'U '!IeJ'UbLn'UL'!I(JI3 ~1U1'UU~~'!I8lJLL'l1lJ81f11'lL~EJ'UU'l~n8'ULL~~a~ri8~f1~8'U 129,000,
21 050522 'Ul'U1'1'lJeJ'UW1I'lVl'UeJ'ILL1'1 h~'VI'UeJ·mn Vi" 'lJeJ'ULLf1'U '!IeJ'Ubbf1'Ub'!I(J13 ~1U1'UU~~'!I8lJLL'lllJ81A1'lL~EJ'UU'l~n8'ULL~~a~ri8~~1~~'U 129,000

22 050534 '1llJ'l!'U'U1'U'l!1~ LlJeJ.:lVi" Vi" 'lJeJ'UbLf1'U '!IeJ'ULLf1'UL'lJ(JI3 ~1U1'UU~~'!I8lJLL'l1lJeJ1f11'lL~EJ'UU'l~n8'ULL~~a~ri8~f1~~'U 123,000

23 050535 'U1'U'VI'U'U1 LlJeJ'I'W" Vi" '!IeJ'ULLf1'U '!IeJ'ULLf1'UL'lJ(JI3 fhu1'UU~~'!I8lJLL'l1lJeJ1f11'lL~EJ'UU'l~f)8'ULL~~a~ri8~h~~'U 115,500

24 050538 1J1'U'VIqJ1fll'V11'V1"1'1 LlJeJ'IVi" Vi" 'lJeJ'UbLf1'U 'lJeJ'UbLf1'UL'!I(JI3 ~1U1'UU~~'!I8lJLL'l1lJ€l1f11)L~EJ'UU'l~n81JLL~~a~ri8~~1~~'U 77,000



• ~ d 'j~ah.:lb~a'IJ
ha'iEJ'U ~1\J~ ehl.mJ :ij.:lVl1~'<I1flUVl lil'l'ltl.!lil'V'IlJ. ~1eJm~ .:I\JtI~:::U1ru

(obec 6 ,.,orn)
25 050556 11mfl1:U~1'\'1~~'U1~'1 \IIueJ~LL'l~l''lnYm: 'Vi~ 'lJ€J'ULLfl'W 'lJ€J'WLLfl'UL'lJ1il3 fi1u-r'Uul'1'1im.JLb'l!lJenfl1~L'w'LI U~::fl€J'ULL~::~'1ri€Ja~1'1€J'LI 66,000

26 050558 'U1'W1'W'W'!J1~iVltJ1 \IIueJ~l.n~l,'lnvm: 'Vi~ 'lJ€J'ULLfl'W 'lJ€J'WbLfl'UL'lJ1il3 fi1U1'Uul'1'1i€JlJLL'I!lJenfl11L~tJ'LI u1::flmJU~::~'1rim1~1'1€i'LI 68,000

27 050560 'U1'UVI'W€J'ILL'N161fl'Vi~:: \IIueJ~LL1~1!1nYm: 'Vi~ 'lJ€J'WLLfl'U 'lJ€J'ULLfl'WL'lJ1il3 fi 1u1uul ~'1i€JlJLL'l!lJ en fl11 L~ tJ'LI U1:: n€JUu.~::~~ri €J~~1~€i'LI 91,600

28 050562 U1'UVI'U'W€JtJ \IIueJ~LL1~1,'In'Vl~:: 'Vi~ 'lJ€J'ULLfl'U 'lJ€J'Ubbfl'Wb'lJlil3 fi1u1uul~'1i€JlJLL'I!lJ€J1f111L~tJ'LI U1::fl€JULLG'l::~'1ri€J~h:j€i'IJ 79,000

29 050954 'U1'lJ1'lJ'lJ~'1'V1'lJ€J'I'U€J'lJ VI'LI€J~~€J~~€J~ \IIUeJ~"eJ~-.1eJ~ 'lJ€J'ULLfl'W 'lJ€J'WLLfl'UL'lJ1il3 tJ~'Uth'l"1l€J:U LL"1l:U€J1f11~1~'1€I1V11~(LL'U'U61~1'1L€J'I) 112,000, ,
30 050924 u1'L11f1fl~~U1::'!J1~~1~ l'U'Uli1Vl \IIueJ~"eJ~-.1eJ~ 'lJ€J'ULLfl'W 'lJ€J'WLLfl'UL'lJ1il3 tJ~'UtJ~ '1"1l€J:ULL"1l:U€J1f11~b~'1€J1V11~(LL'U'U61~1'1L€J'I) 112,000. , ,
31 050593 'U1'lJ?l1~lqJ 1'W'Uli1Vl \IIUeJ~"eJ~-.1eJ~ 'lJ€J'ULLfl'U 'lJeJ'WLLfl'WL'lJ1il3 tJ -r'UtJ ~'1"1l€JlJ LL"1llJVlm 611lJ 112,000,
32 050925 'U1'lJ'll1~'VI'lJ€J'ILVli;1 f1 l'U'Wli1Vl \IIueJ~"eJ~-.1eJ~ 'lJ€J'ULLfl'lJ 'lJ€J'WLLfl'WL'lJ1il3 tJ-rtJ~'1"1l€JlJLL"1llJ€J1f11~€JL'WfltJ~::61'1f1 112,000

33 050923 'U1'lJf1€Jf1L'lJ'lJUIil 1'W'Wli1Vl \IIueJ~"eJ~-.1eJ~ 'lJ€J'WLLfl'W 'lJ€J'WLLfl'WL'll1il3 tJ~'Ut1~'I"1l€JlJLL"1llJ€J1f11~~tJ'W 61t1'll.102l26 112,000

34 050956 'U1'lJLlW V1'W€J'I 61€I 'I 'VI€I'I \IIueJ~"eJ~-.1eJ~ 'll €J'WLLfl'W 'lJ€J'WLLfl'WL'lJ1il3 tl~'UtJ~'I'l1€J:U LL'l1lJVI€J'I61lJ~ (LL'U'U61~1'1L€J'I) 113,000, ,
35 050959 'U1 'lJ'VI'lJ€J'I61€J'I'VI€J'I VI'LI€J~4'1€J~~€J~ \IIueJ~"eJ~-.1eJ~ 'lJ€J'WLLfl'W 'lJ€J'WLLfl'WL'lJ1il3 tJ1''UtJ~~''1l€JlJLL''1llJ~T'I~l\J~ 114,000,
36 050909 l~~lJ~~TVm1 VI'LI€J~~8'1~8'1 \IIueJ~"eJ~-.1eJ~ 'lJ€J'WLLfl'W 'lJ€J'WLLfl'UL'll1il3 tJ~'UtJ~'I"1l€JlJLL"1l:U€J1f11~tJ.l tl 112,000

37 050937 'Ul'lJ'VI'lJ€J'Irli;1€J.:J'VI'lJ€J.:J'VIlJ 1'1~'W \IIueJ~"eJ~-.1eJ~ 'lJ€J'WLLfl'W 'lJ€J'WLLfl'WL'lJ1il3 '1i€JlJLL"1llJ€J1f11~L~tJ'W ilsen €J'ULL~::~'I fl€J61~l'1€J'W 116,000,
38 050931 'U1'lJ?l1h.:J 611h'l \IIueJ~"eJ~-.1eJ~ 'lJ€J'WLLfl'W 'lJ€J'WLLfl'WL'lJ1il3 "1l€JlJLL"1llJ€J1f11~L~tJ'W tJ~::fl€J'U LL~::~'Ifl€J61~l'1B'W 120,000

39 050934 'U1'lJVI'lJm~ 611h'l \IIueJ~"eJ~-.1eJ~ 'lJ€J'WLLfl'W 'lJ€J'WLLfl'WL'lJ1il3 "1l€JlJLL'l1lJ€J1f11~~EJ'W ilsen €J'ULL~::~'I fl€J61~1'1€J'W 100,000

40 050938 'U1'lJ'VI'lJB.:JEJ1.:J 1'l~'W \IIueJ~"eJ~-.1eJ~ 'lJ€J'WLLfl'W 'lJ€J'WLLfl'WL'll1il3 "1l€JlJLL"1llJ€J1f11~L~EJ'WtJ~:: fl €J'ULL~::~'Ifl€J61~l'1€J'W 100,000

41 050935 'U1'lJ'VI'lJ€J.:JflTJ 611h'l \IIueJ~"eJ~-.1eJ~ 'lJ€J'WLLfl'W 'lJ€J'WLLfl'WL'lJVl3 "1l€JlJLL"1llJ€J1fl1 ~~EJ'W tJ~:: fl €I 'ULL~::~'I fl€J61~1 'I €J'W 60,000

42 050945 'U1'Wb'W'W'lJ1lJU€JlJ V1'W€J'ILlJfl \IIUeJ~"eJ~-.1eJ~ 'lJ€J'WLLfl'W 'lJ€J'WLLfl'WL'lJVl3 "1l€JlJLL'l1lJ€J1f11~ L~EJ'Wthen €J'ULL~::~'Ifl €J61~1'1€J'W 77,000

43 050944 U1 'WVI1V1'W€J'1'11111 V1'W€I'I LlJfl \IIueJ~"eJ~-.1eJ~ 'lJ€J'WLLfl'W 'lJ€J'WLLfl'WL'lJVl3 "1l€JlJLL'l1lJ€J1f11~L~EJ'Wtlse fl €J'ULL~::~'Ifl€J61~l'1B'W 70,000

44 050928 'U1'WLL~fl V1'W€J'I LlJfl \IIUeJ~"eJ~-.1eJ~ 'lJ€J'WLLfl'W 'lJ€J'WLLfl'WL'lJVl3 'l1€JlJLL'l1lJ€I1 f11~L~EJ'WtJ~:: nsuLL~::~'I fl€J61n:JB'W 57,000

45 050926 U1'WVl::f1~€JVI'W€J'IVlqj1'lJ11 V1'W€I'I L:Ufl \IIUeJ~"eJ~-.1eJ~ 'lJ€J'WLLfl'W 'lJ€J'WLLfl'WL'lJ1il3 'l1€JlJLL'l1lJ€J1f11'mEJ'W tJ~::fl€J'U LLi;1::~'Ifl€J61~l'1B'W 71,000

46 050942 'U1'Wbflfl61'1iVlEJ1 'VI'W€I'I LlJfl \IIUeJ~"eJ~l1m 'lJ€J'WLLfl'W 'lJ€J'WLLfl'WL'lJ1il3 'l1€JlJLL'l1lJ€J1f11~ L~tJ'W tJ~:: nsuLL~::~'Ifl €J61~l'IB'W 100,000"
47 050943 'U1'W~€J'W'll1~ V1'W€I'I L:Ufl \IIUeJ~"eJ~-.1eJ~ 'lJ€J'WLLfl'W 'll€J'WLLfl'WL'lJ1il3 "1l€JlJLL'l1lJ€J1f11~L~EJ'Wihen €J'ULL~::~.:Jfl€J61~l.:JB'W 63,000

48 050946 'U1'WI'W'WL'VI~€JlJ~1-U1 'VI'W€I'I L:Ufl \IIUeJ~"eJ~-.1eJ~ 'lJ€J'WLLfl'W 'lJ€J'WLLfl'WL'lJ1il3 'l1€JlJLL"1llJ€J1f11~L~EJ'Wihen €J'ULL~::~'I fl€J61~l'1B'W 90,400

49 050922 'U1'Wfl~fl1'UVI€J tJ 'VI'W€J'ILlJfl \IIUeJ~"eJ~-.1eJ~ 'lJ€J'WLLfl'W 'll€J'WLLfl'WL'lJ1il3 'l1€JlJLL'l1lJ€J1f11~L~EJ'WtJ~:: nsuLLi;1::~'Ifl€J61~l'1 B'W 55,000,
50 050947 'U1'W1'1f1ru V1'W€J'IL:Ufl \IIueJ~"eJ~-.1eJ~ 'lJ€J'WLLfl'W 'lJ€J'WLLfl'WL'lJVl3 'l1€JlJLL'l1lJ€J1f11~ L~EJ'WtJ~:: fl€J'ULL~::~.:Jfl €J61~l'1B'W 70,000"
51 050949 'U1'WVI'W€J'11'VI~ V1'W€I'I L:Ufl \IIUeJ~"eJ~-.1eJ~ 'lJ€J'WLLfl'W '!I€J'WLLfl'WL'lJVl3 'l1€JlJLL'l1lJ€J1f11~L~EJ'Wilsen €J'ULL~::~~fl€J61~l'1B'W 62,000

52 050912 1UU'l!1I11111u<wnl~t11 ~'ILs'i'l \IIueJ~"eJ~-.1eJ~ 'lJ€J'WLLfl'W 'lJ€J'WLLfl'WL'll1il3 "1l€JlJLL'l1lJ€J1fI1~L ~EJ'WtJ~::fl€J'U LL~::~.:Jfl €J?I~l.:J€J'W 126,000

53 050913 'VI'W€J.:J'l'Ii;1'NlJVl~tJ~::'!J1 ~.:JLfl'l \IIueJ~"eJ~-.1eJ~ 'lJ€J'WLLfl'W 'lJ€J'WLLfl'WL'lJVl3 'l1€JlJLL"1llJ€J1f11~L~EJ'WtJ~::fl€J'U LL~::~.:Jfl€J61~l.:J€J'W 100,000

54 050908 'U1'lJ'VI'lJ€J.:J'VIqJ1'IJ11 ~'ILfl'l \IIueJ~"eJ~-.1eJ~ 'lJ€J'WLLfl'W '!I€J'WLLfl'WL'll1il3 'l1€JlJ LL"1llJ€I1 fl1 ~~EJ'W tJ~:: fl €I'ULL~::~'I fl €I61~1'I €J'W 190,000

55 050915 'U1'lJL'lJ'lJ'VI€J'lJ ~€J'W~ \IIueJ~"eJ~-.1eJ~ 'lJ€J'WLLfl'W 'lJ€J'WLLfl'WL'lJ1il3 "1l€JlJLL'l1lJ€I1 fI1~L ~EJ'WtJ~:: fl€J'ULL~::~'Ifl€J61':i1'1€J'W 77,000"
56 050921 'U1'lJVI'lJB.:JU?I.:J ~€J'W~ \IIueJ~"eJ~-.1eJ~ 'll€J'WLLfl'W 'll€J'WLLfl'WL'lJ1il3 'l1€JlJLL"1llJ€J1f11':iL':iEJ'WtJ':i::fl €J'ULL~::~'I fl€J61':i1iB'W 50,000"
57 050598 'U1'WVI'lJB.:Jfl.:J?l1 1.:J V1'W€J'Il~~€JlJ \IIueJ~"eJ~l1eJ~ 'll€J'WLLfl'W 'IJ€J'WLLfl'WL'llVl3 'l1€JlJLL"1llJ€J1f11':i L':iEJ'WtJ':i:: fl€J'ULL~::~'Ifl€J61':i1'1 B'W 160,000,

,.



o u .J ~'I1ah~b~fJ'LI
h-llL~U'U ~1U~ ei11J1eJ ~-IlVi1~fl1f1\J~ a'Wu.!aVUJ. ~1Vn1~ -IlUU';i::lJ1ru

(obec 6 111110)

58 050919 'Ul'L1V1'L1B.:JLt:.J'LIBtI Vi'l.I¬ ll.:ll~~€llJ 'v11.J1l~"1l~'Ii'1l~ uauunu 'lJ€l'Wbbfl'Wb'lJlll3 '1lmJ bb'1llJ€l1f1l'mEJ'W then €ltJbb~:::a.:lfl€l a~1.:1€l'W 100,000

59 050914 tJl'L1~B'LI~ 1?l€l'W1?l Vl1.J1l~"'N'Ii"N 'lJ€l'WbLfl'W 'lJ€l'Wbbfl'Wb'lJlll3 '1l€llJbL'1llJ€l1 f11~ b~EJ'UU~:::fl€ltJ bb~:::~.:1fl€la~l.:1€J'LI 270,000'U 'U

60 050899 'Ul'L1V1'L1B.:Ibb'NIllBIll.:J i'ilJ'lJll?l Vl1.J1l~"1l~'Ii'1l~ 'lJ€l'WbLfl'W 'lJ€l'Wbbfl'Wb'lJlil3 f11U-rtJU~.:I'1l€llJ u '1llJ€l1 f11~ b'lEJ'Wsn f11'lU'l::: fl €l'U 131,000,
61 050895 'Ul'L1tJmb~.:J f1lJ'llll?l Vl1.J1l~"1l~'Ii'1l~ nauunu 'lJ€l'Wbbfl'Wb'lJlll3 f11U-rtJU~.:I'1l€llJbb'1llJ€l1f11'li.'fEJ'W aU'lJ.102l26 77,000

62 050893 'Ul'L1'1l1~f'i~"'lJ'U'H\J f1lJ'lJll?l Vl1.J1l~"1l~'Ii'1l~ 'lJ€l'Wbbfl'U 'lJ€l'Wbbfl'Wb'lJlil3 f11U'ltJU'l.:l'1l€llJbb'1llJ€l1f11'lb~EJ'W au'll. 105/26 129,000"U ,
63 050900 'Ul'L1V1'L1B.:Jbb'J.:J'LIBtI 1?l€l'WI?l.:l Vl1.J1l~"1l~'Ii'1l~ uauurru 'lJ€l'Wbbfl'Wb'lJlll3 '1l€llJbb'1llJ€l1f11'lb'lEJ'WU'l:::fl€ltJbb~:::~.:Ifl€la~l.:1€J'W 62,000

64 050891 'Ul'L1m::V1'L1'J'LI~B'LI~.:J 1?l€l'WI?l.:l Vl1.JCl~"Cl~'Ii'Cl~ 'lJ€l'Ubbfl'W 'lJ€l'Wbbfl'Wb'lJlil3 f11U'l'UU'l.:l'1l€llJbb'1llJ€l1f11'lb~EJ'W aU'lJ. 1OS/29 122,000,
65 050896 'Ul'L1V1'L1bb'l 1?l€l'WI?l.:l Vl1.JCl~"Cl~'Ii'Cl~ 'lJ€l'WUfl'LI 'lJ€l'Wbbfl'Wb'lJlll3 f11U'ltJU~.:I'1l€llJbb'1llJ€l1f11~b 'lEJ'LIaU'lJ.105/29 123,000

66 050712 ILi'lnl V1t1]'VI'LIB.:J",m'VIB.:J rmn Vi~€l.:l bb'J.:I'W€lEJ sauurru 'lJel'Wun'Wb'lJ\ll3 f11U'ltJU~.:I'1l€llJbb'1llJ€l1i'l1'lLfEJ'W U.1 fl 370,000

67 050741 'Ul'L1n~'l u 'N'W€lEJ bb'N'W€lEJ uauunu 'Uel'Wun'Ub'lJlll3 i'llu~'UU'l.:J/'1l€llJbb'1llJVi~i'll€llrn'lL~EJ'W 70,000, 'U ,
68 050716 'Ul'L1'V1'UB~nL"'nn~::'VI'LI'J'LI fl1'L1bVi~€l.:l bb'N'U€lEJ 'lJ€l'Wbbfl'W 'lJel'Ubbn'UL'lJ1ll3 .:11'WU-rtJU 'l.:l€l1 i'l1 'l b€l'Wfl U 'l::: "'.:If1 78,000,
69 050727 'U1'L1Li'ln"'.:Jl VIl.:1'lJ'l1.:1 Lm-W€lEJ uauunu 'Uel'Wun'UL'U\ll3 .:I1'W'lhtJu~.:I €l1 i'l1 'l b€l'Wrnlse a.:li'l 56,700

70 050745 tJl'WVi'U€l.:lLL'lJlJ€l1~ Lb'J.:I'U€lEJ bb'J.:I'W€lEJ '!J€l'WbLfl'LI 'Uel'Uun'UL'U1ll3 rnUTtJU~.:I/'1l€llJ u '1llJVi~.:Irn €l1i'll'lb 'lEJ'U 100,000

71 050742 'Ul'L1'U::bb'VI'U'VIt1]li'll Ii1'WbVi~€l.:l bb'J.:I'W€lEJ '!J€l'Ubbfl'W 'Uel'Uun'UL'U1ll3 .:Il'L1U'ltJU~.:I/'1l€l.:l bb'1llJ1'l.:l€l1Vil~ 70,000

72 050531 Ul'L1'V1'WB.:I"'::LL'U.:J"'llJi'li'l ~:::Vil'W'Wl bb'J.:I'W€lEJ '!J€l'Wbbfl'W 'lJ€l'Wbbfl'Wb'lJlll3 '1l€llJbb'1llJ€l1f11'li.'fEJ'W€l1f'll'lU~:::fl€ltJ €J'W'l 130,000

73 050531 'Ul'L1'V1'L1B.:J~ ~:::'VI1'W'W1 Lb'l.:l'W€lEJ 'lJ€l'Wbbfl'W 'lJ€l'Wbbfl'Wb'lJlll3 '1l€llJbL'1llJ€lli'll'lLfEJ'W €l1i'll'lU'l:::fl€ltJ €l'W'l 100,000'U

74 050728 'Ul'L1~'J.:JL'LI'LI1'VlL'U'LI1,,~ VJl'll?l bL'l.:l'W€ltI 'lJ€l'ULLfl'W 'lJ€l'Wbbfl'UL'!J1ll3 '1l€llJLb'1llJ€l1f11'lLfEJ'W€l1f'mU'l:::fl€ltJ €l'W'l 100,000

75 050754 'LI1L'Wli'IJ'J'VltJ1 1'W'Wa:::€l1~ bml'VIq) 'lJ€l'Wbbfl'W '!J€l'Wbbfl'Wb'!Jlll3 '1l€llJbL'1llJ€l1i'l1 'l b'lEJ'WU~::fl €ltJbb~:::~.:Ifl€la'll.:1B'W 271,000

76 050762 'J.:J'U.:J'LIBtJ'J'VltJ1 1'W'Wa::€l1~ bb'l.:l'l'VIq) '!J€l'WUfl'W 'lJ€l'Wbbfl'WL'!J1ll3 '1l€llJ bb'1llJ€l1 f'l1 'l b~ EJ'WU'l:: fl €l'Ubb~:::~.:1fl €la'll.:1 B 'W 157,000

77 050761 'Ul'l.I'V1'L1B.:JLL'1l.:JU"'.:JB~ru 1'W'Wa:::€l1~ bml'VIq) '!J€l'Wbbfl'W '!J€l'Wbbfl'Wb'!Jlll3 '1l€llJbL'1llJ€l1f'l1'l b'lEJ'WU'l:::fl€ltJ bb~:::~.:Ifl€la'll.:1€l'W 133,000,
78 050755 'Ul'L1b'LI'LI'lJl'J'VltJ1 1'W'Wa::€l1~ bml'VIq) 'lJ€l'Wbbfl'W 'lJ€l'Wbbfl'WL'!J1ll3 '1l€llJLL'1llJ€l1i'll'lb 'lEJ'WU~:::fl€ltJ LL~:::~.:Ifl€l"''ll.:1€l'W 127,000

79 050748 'Ul'U~.:I'U.:J~1'l1~~'l~tJ~lJ~ i'l€l'WOlJ bml'VIq) '!J€l'Wbbfl'LI 'lJ€l'Uun'WL'lJ1ll3 '1l€llJLb'1llJ€l1f'll'lb'lEJ'W U.1 il 145,000

80 050752 U1UI'l~Fllll~!I{'hl1~ i'l€l'WOlJ bb'Nl'VIq) 'lJ€l'WLbfl'W 'lJ€l'Wbbfl'WL'lJ1ll3 €l1i'll'lb'lEJ'W U.1 fl 140,000

81 050769 11VIlJ'LIlb 'WtI.:J l'VIlJ'Wl bVW.:I bml'VIq) 'lJ€l'WbLfl'LI 'lJ€l'Wbbfl'Wb'lJlil3 €l1f'll'lb'lEJ'W .:Il'W'l€l(l€l'W 145,000

82 050765 (l~.:IL 'VI~fl l'VIlJ'WlbVW.:I bml'VIq) 'lJ€l'WLLfl'W 'lJ€l'WLbfl'Wb'lJlll3 '1l€llJLL'1llJ€l1f'll~b 'lEJ'WaU'lJ.105/26 145,000•
83 050763 'lJlJ'1l'LI'U1'L1~B'LI'VI'U l'VIlJ'W1L'VW.:I bml'VIq) 'lJ€l'WLLfl'W '!J€l'Wbbfl'WL'lJ1ll3 '1l€llJLb'1llJ€l1f'll'lb 'lEJ'W€lli'll'lU'l::: fl€latJ (3 'llEJfl1'l) 180,000,
84 050769 Ul'L1V1'L1B.:JbL~.:J l'VIlJ'Wlb'VW.:I bb'l.:ll'VIq) '!J€l'WLLfl'W 'lJ€l'WLbfl'Wb'lJlll3 '1l€llJL'1llJ€l1f'll'lb'ltl'U 'l€l(l€l'W 118,000

85 050749 ~B'LI1\I~ 'l'VIlJ'Wl LVW.:I Lml'VIq) '!J€l'WUfl'W '!J€l'WLLfl'WL'lJ1ll3 €l1f'll~L 'lEJ'W.:Il'W'l€l(l€l'W 170,000

86 050069 'Ul'L1'V1'L1 Ul'W~'W 1'W'WPim 'lJ€l'WLLfl'W 'lJ€l'Wbbfl'Wb'lJlll3 '1l€llJbb'1llJ€l1f'l1 'l b~ EJ'WU'l:: fl €l'Ubb~:::~.:Ifl €l"''l1.:1€l'W 190,000

87 050072 1'Wli'VlB.:I'VI'l.IB.:I'LI1'1i't.!L'VI'LIeJ Ul'l.1~'W 1'W'WPim '!J€l'WLLfl'l.l 'lJ€l'l.lbbfl'l.lL'!J1il3 '1l€llJLb'1llJ€l1rn'l b~EJ'l.IU'l:::fl €ltJ bL~:::~.:Ifl€la'll.:1€l'l.l 106,000,
88 050074 'Ul'L1V1'JmLf'l'U tJl'l.1'V1'W 1'W'WPi~1 'lJ€l'Wbbfl'W 'lJ€l'WLLfl'WL'!Jill 3 '1l€llJLb'1llJ€l1f'l1'l b'lEJ'WU'l:: fl€ltJ bb~:::~.:Ifl€la~l~ €JtJ 88,000

89 051076 llil'l'll~~'lallJi'lf'l bU€lEJ1'VIq) 1'W'WPi~1 'lJ€l'WLbfl'l.l '!J€l'l.lbLfl'WL'lJ1ll3 '1l€llJbL'1llJ€l1f'll'lL 'lEJ'l.I 'lh::fl€ltJ bb~:::~.:1fl €la~l.:1€J'l.I 90,000

90 051082 tJl'W'VI'W€l.:lUm'VIlJ€lf'i'la.:ll 'VI'W€l.:lum'VIlJ€l l'W'WPim 'lJ€l'Wbbfl'W 'lJ€l'Wbbfl'WL'lJ1ll3 '1l€llJbL'1llJ€ll f'l1 'l b'lEJ'WU'l::fleJtJ LL~:::~.:Jfl€l"''ll.:1a'W 99,000
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91 051084 tll'ULVIm 1'U'U~ru b'U'UPlm l'U'UPlm 'IJ€I'ULLfl'U 'IJ€I'ULLfl'UL'lJ1Il3 "Il€l:IJLL'If:IJ€llfll'mtJ'U then €Itl LL"':::G'I.:Ifl€lG'l'l1.:1€1'U 97,000
92 051083 'Ul'UVI'l'Ufll VI'U€I.:ItI"'1VI:IJ€I b-U'UPi",1 'lJeJ'ULLfl'U 'IJ€I'ULLfl'UL'lJ1'l3 'If€l:IJLL'If:IJ€11 fl1 'i L'itJ'U tI'l:::fl€l'U LL"':::~.:Ifl€lG'l'i1.:1€1'U 93,000
93 051080 'U1'U~flm1'U VI'U€I.:ItI"'1VI:IJ€I b'U'UPi",1 'IJ€I'ULLfl'U 'IJ€I'ULLfl'UL'lJ1Il3 'If€l:IJLL'If:IJ€I1fl1'lL 'itJ'U tl'i:::nau LL"':::~.:Ifl €IG'1'l1.:1€1'U 102,000
94 050907 'U1'UVI'U€I.:ILtI",.:! lIl:::mth VI'U€I.:!G'I€I.:!VI€I.:!'IJ€I'ULLfl'U 'IJ€I'ULLfl'UL'lJ1Il3 'If€l:IJLL'If:IJ€l1fl1'iL suu tI'l:::fl€l'U LL"':::~.:Ifl€lG'l'i1.:1eJ'U 110,000
95 050720 'U1'Utll LU.:I'U1<B''UVI'U€I.:IVlqJl'IJ11 LL1.:!'U€ltJ LL1.:1'U€ltJ 'IJ€I'ULLfl'U 'IJ€I'ULLfl'UL'lJ1'l 3 "Il€l:IJLL'If:IJ€11 fl1'lL~tJ'U tI'i:::fl €I'ULL"':::~.:Ifl €IG'I'i1.:!€I'U 56,000
96 050718 'U1'U~ €I'U'V!'U'U1~1'U Lmii€ltJ LL1.:J'U€ltJ uauunu 'IJ€I'ULLfl'UL'l.l1ll3 'If€l:IJLL'If:IJ€I1fl1'iL 'ltJ'U ilsenau LL"':::~.:Jfl€lG'l'il.:J €I'U 56,000
97 050757 'U1'Ul'U'UG'I:::€I1~tI'i:::'lflG'1'l'lfl b'U'UG'I:::€I1~ LL1.:J'U€ltJ 'IJ€I'ULLfl'U 'IJ€I'ULLfl'UL'lJ1Il3 "IlLL:IJLL"Il:IJ€l1fl1'iL 'ltJ'U tI'i::: n€I'ULL"':::~.:!nnarusu 98,400
98 050723 'U1'UVI'UeJ.:!:IJ1.:!1'U'U.:!1 'Vl1.:J'lJ11.:J U1.:J'U€ltJ 'IJ€I'ULLfl'U 'IJ€J'ULLfl'UL'lJ1Il3 'If€l:IJLL'1!:IJ€I1fl1'iL'ltJ'U €I1fl1'itl'i:::fl€l'U €I'U'l 74,000
99 ?f'l"ltJ.'lfeJ'ULLf1'U L'l.ll'l 3 "'€I:IJfl€l:IJ ~'" 'l.l€l'ULLfl'U 'l.l€l'ULLf1'UL'l.l1ll3 '1!€J:lJLL'1!:IJ€I1fl1'iL'StJ'U€I1fl1'itl'i:::fl€l'U €I'U'l 501,500

CS111 10,976,400
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การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
ประชุมประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 

ที่  157 / 2564 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรศูนย์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

……………………………………………………….. 
 

  อาศัยอ านาจตามระเบียบคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3           
ว่าด้วยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา พุทธศักราช 2558 หมวด 2 ข้อ 12 ก าหนดให้คณะกรรมการศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยู่ในวาระคราวละ 2 ปี และเม่ือพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้วอาจได้รับการคัดเลือก
ได้อีกแต่ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน นั้น 

เพ่ือให้การด าเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการเขต 
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ว่าด้วยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพุทธศักราช  2558 หมวด 
2 ข้อ 12 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา จ านวน 17  ศูนย์ ชุดใหม่แทนชุดเดิมที่ครบ
วาระ ดังนี้ 

ศูนย์ท่ี 1  ศูนย์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเพ็กใหญ่ ลอมคอม   
1. นายอุทัย  เถาว์พันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย ประธานกรรมการ 
2. นายอัมพร  บุตรทุมพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางนางโนนแต้ รองประธานกรรมการ 
3. นายทองสุข  ศรีใส ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอัมพร(คุรุราษฎ์รังสรรค์) รองประธาน 
4. นายนิมิตร  อินทร์นอก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลอมคอม กรรมการ 
5. นายสมัย  ชุมทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งแค กรรมการ 
6. นายสมยศ  โคตรมณี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสะแบงสามัคคี กรรมการ 
7. นายประมวล  ไชยแสงบุญ ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านเพ็กใหญ่และสระบวั(คุรุราษฎรส์ามัคคี) กรรมการ 
8. นางพิกุล  บุญเรือง รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์ กรรมการ 
9. นางสาวนภาพร  แสนอินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนหอมโนนศาลา กรรมการ 
10. นายประเสริฐ  อ าพล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองอรุณ กรรมการ/เลขานุการ 
11. นางพรทิพย์  จันชารี ครูโรงเรียนบ้านหนองอรุณ ผู้ช่วยเลขานุการ 

ศูนย์ท่ี 2  ศูนย์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเก่ำงิ้ว นำงเบ้ำ หัวทุ่ง 
1. นางสุพินดา  กันหาไธสง ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 ประธานกรรมการ 
2. นายธวัชชัย  ศรีภูมิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) รองประธานกรรมการ 
3. นายเสริมพล  แสบงบาล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านฝาผนังวังจาน รองประธาน 
4. นายสุภาพ  ลุนบง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงนางเบ้า กรรมการ 
5. นายสมโภชน์  สุดชา ผู้อ านวยการโรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล กรรมการ 
6. นายสมคิด  ป้องจันทร์ลา ผู้อ านวยการโรงเรียนฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ กรรมการ 
7. นายธรรมรัตน์ ชัยโพนงาม รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนหนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร กรรมการ 
  …….../8. นางนฤมล    
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8. นางนฤมล   มีเพียร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคึมชาตหนองผงนาดี กรรมการ/เลขานุการ 
9. นางประกายมาศ  มีธรรม รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนหนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี ผู้ช่วยเลขานุการ 

ศูนย์ท่ี 3 ศูนย์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโนนข่ำ หนองมะเขือ โคกสง่ำ  
1. นายประจวบ กิจเธาว์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี ประธานกรรมการ 
2. นายกฤษฎิศาสน์ บุญพสุกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง รองประธานกรรมการ 
3. ว่าที่ ร.ต.บุญชิต  บุญมีทา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงมน รองประธาน 
4. นายวาทิต  นครราช ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบะโคกสว่าง กรรมการ 
5. นายผดุงศักดิ์  มณีทัพ ผู้อ านวยการโรงเรียนมิตรภาพ 2 กรรมการ 
6. นางสาวสุนัฏถาพชัร  เศษภักด ี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงนอกหนองแวงในสามัคคี กรรมการ 
7. นายสมพงษ ์ ศรีประมาณ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง กรรมการ 
8. นายเดรวุฒิ  ถารัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยโจด กรรมการ 
9. นายสมนึก  ประกอบนันท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา กรรมการ 

10. นายประชา  วรรณค า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ กรรมการ 
11. นายนิวัฒนา  จ าลอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา กรรมการ/เลขานุการ 
12. นางศิรินธร  ตังคณิตานนท์ ครู โรงเรียนโรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี ผู้ช่วยเลขานุการ 

ศูนย์ท่ี 4 ศูนย์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโจดหนองแก โสกนกเต็น 
1. นายสนิท   สุขเสริม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกลา่มกลางต าแย (ไพจิตรอุปถัมภ์) ประธานกรรมการ 
2. นายเสฏฐกุล  เจริญวงศ ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโสกนกเต็น รองประธานกรรมการ 
3. นายกวี  วรรณศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม รองประธาน 
4. นายสมพงษ์  ตรีกมล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง กรรมการ 
5. นายสมชัย  โคตา ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบัวทวิคามบ ารุง กรรมการ 
6. นางนิตยา  ธงไชย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าเป้า กรรมการ 
7. นายสมพงษ์ มาตรค าจันทร์ รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้าสามัคคี กรรมการ 
8. นายธนิต  อุตรี รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเรือ กรรมการ 
9. นายธีรศักดิ์   ทองดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู กรรมการ/เลขานุการ 

10. นายลือศักดิ์   คชลัย ครู โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางต าแย(ไพจิตรอุปถัมภ์) ผู้ช่วยเลขานุการ 

ศูนย์ท่ี  5  ศูนย์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเมืองพล  หนองแวงโสกพระ 
1. นายไพบูลย์  ไทยเมืองพล  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทับบา ประธานกรรมการ 
2. นางทองลา  ศรีแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนชาดวิทยา รองประธานกรรมการ 
3. นางณชาลิฏา  นาโควงษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนไตรคามราษฎร์บ ารุง รองประธาน 
4. นายทรงศักดิ์  ค าจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านชาด กรรมการ 
5. นายแสวง  เครือภักดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกฯ กรรมการ 
6. นายธรธเรศ  เรืองวิเศษ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหันใหญ่ กรรมการ 
7. นายไพจิตร  อุทัยประดิษฐ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ กรรมการ 
8. น.ส.ประนอมศรี มหาวงศ์พรหมมา   รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแปน กรรมการ 

 ......./9. นางอัญชิสา 
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9. นางอัญชิสา  มีทรัพย์ รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหญ้าคาท่าหลวง กรรมการ 
10. นางพัชรินทร์  กุลสังขาร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหันน้อย กรรมการ/เลขานุการ 
11. นางสาววราภรณ์  เพ็งแก้ว ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านทับบา ผู้ช่วยเลขานุการ 

ศูนย์ท่ี 6 ศูนย์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำหนองสองห้อง โนนธำตุ 
1. นายปัญญา  โสมาบุตร ผู้อ านวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยา ประธานกรรมการ 
2. นายจรัญ  อินทวัฒน์วงษา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก รองประธานกรรมการ 
3. นายพิพัฒน์  วิชิต ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเมย รองประธาน 
4. นายนพรัตน์  สร้างนานอก ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ กรรมการ 
5. นายสมพันธ์  โพยนอก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนธาตุ กรรมการ 
6. นายนิคม  พงษ์ศิริ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง กรรมการ 
7. นายสุนทร   หรี่อินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ กรรมการ 
8. นายประทวน  พรมจ้อย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสูงประชาสรรค์ กรรมการ 
9. นายประดิษฐ์  สุทธิวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านส าราญ กรรมการ 

10. นายบัญชา  แจ่มเพชร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสว่างวิทยา กรรมการ 
11. นางปุณยวีร์  นาราษฎร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนรังหนองบอน กรรมการ/เลขานุการ 
12. นางสมดี  กงเพชร รองผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
13. นางสาวศุจิมนัส  ปาจรยีานน รองผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

ศูนย์ท่ี  7  ศูนย์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำส ำโรง  วังหิน 
1. นางนวลลออ  พลรักษา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหินลาดนาดี ประธานกรรมการ 
2. นายบุญตา  ชาญช านิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองยาง รองประธานกรรมการ 
3. นายพิมาน  โทวิรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน รองประธาน 
4. นายจีระวัฒน์  ธงชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหลักด่าน กรรมการ 
5. นายพีรวิชญ์  สมอนา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านส าโรง กรรมการ 
6. นายสุดใจ  อ่อนฤาชา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง กรรมการ 
7. นางนันท์ปภัทร์  สมอหอม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกาว กรรมการ 
8. นายสมหมาย  กุลสังขาร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองคลองหนองทุ่ม กรรมการ/เลขานุการ 
9. นางเกศมณี  แก้วชนะ ครูโรงเรียนบ้านหลักด่าน ผู้ช่วยเลขานุการ 

ศูนย์ท่ี 8  ศูนย์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำหนองเม็ก หันโจด 
1. นางสาวบุษบา  นาหก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองไทร ประธานกรรมการ 
2. นายธนากร  หลี่อินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา รองประธานกรรมการ 
3. นางนันทภรณ์  ฉัตรพูนกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังคูณ รองประธาน 
4. นายบรรจงศักดิ์  สีหามาตย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนหนองเม็ก  กรรมการ 
5. นายจ านงค์   วงศ์จ าปา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนชาด  กรรมการ 
6. นายชุมพล  หมื่นภักดี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนขามป้อม       กรรมการ 
7. นายวรกาล  อามาตย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแฝก กรรมการ 

……./8. นางสาวธนามัย   
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8. นางสาวธนามัย  ชัยปราบ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหันโจดหนองกุง กรรมการ 
9. ว่าที่ร.ต.เสกสรรค ์ ค าสุวรรณ ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าหนองหว้า     กรรมการ 

10. นางสาวอุทัยรัตน์  ป้อมมาตา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงวิทยา กรรมการ 
11. นายศิวะ  เทวะหา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว กรรมการ 
12. นางอรนาฏ  ประภาวสิทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกุดหอยกาบ กรรมการ/เลขานุการ 
13. นางสาวชญากาญจธ์ ศรเีนตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนเหลื่อมหัวขัว ผู้ช่วยเลขานุการ 

ศูนย์ท่ี  9  ศูนย์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ดงเค็ง  ตะกั่วป่ำ 
1. นายเสงี่ยม  ช่างเกวียน ผู้อ านวยการโรงเรียนจตุคามวิทยา ประธานกรรมการ 
2. นายสุทธิรักษ์  หลินศรี         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงเค็ง รองประธานกรรมการ 
3. นายสมัคร  ศิลป์ประกอบ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตะกั่วป่า รองประธาน 
4. นายสุจิต  ลุนส าโรง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองตะครองบ้านโกรก กรรมการ 
5. นายพีรศักดิ ์ หม่อนกันทา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว กรรมการ 
6. นายสมทรง  ยันต์ชมภู ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเปล่ง กรรมการ 
7. นางพัชราภรณ์  ช่างเกวียน ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนชาดหนองช้างน้ า กรรมการ 
8. นางสิริวิภา  หน่ายโสก ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหลวงมิตรประชา กรรมการ/เลขานุการ 
9. นายวชิระ  วราเมธวุฒิกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวแดง ผู้ช่วยเลขานุการ 

ศูนย์ท่ี 10  ศูนย์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำดอนดู่  หนองไผ่ล้อม 
1. นายบัญชา  มณีจันทร์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงยาว ประธานกรรมการ 
2. นายเชาวรินทร์  แก้วพรม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม รองประธานกรรมการ 
3. นายทศพล  บรรยง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนท่อน รองประธาน 
4. นายสุระกัน  สิงห์ศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง กรรมการ 
5. นายไพฑูรย์  แผ้วไธสง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง กรรมการ 
6. นายชูศิลป์  แก้วโพธิ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่น้อย กรรมการ 
7. นายวุฒิพงษ์  สีหามาตย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกุดหว้า กรรมการ 
8. นางรัจนียา  แพไธสง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนดู่ กรรมการ 
9. นายอภิสิทธิ์  แพไธสง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาดฯ กรรมการ/เลขานุการ 

10. น.ส.กิตติพิชญ์  ค าแผ่นจิรโรจน์  ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว ผู้ช่วยเลขานุการ 

ศูนย์ท่ี 11  ศูนย์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำคึมชำด  ดอนดั่ง 
1. นายทวี  สีหามาตย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ ประธานกรรมการ 
2. นายสนั่น  มาตย์นอก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน รองประธานกรรมการ 
3. นายด ารงศักดิ์ เลือดสงคราม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดั่ง รองประธาน 
4. นายสมพงษ์  อัสสาภัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง กรรมการ 
5. นายค าผุน  จันปัญญา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศุภชัย กรรมการ 
6. นายอิสราภรณ์  จันทร์เอน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย กรรมการ 
7. นางวัชราภรณ์ ศิริรัตนไพจิตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหินแร่ กรรมการ 

  ......./8. นางนัฐิยาพร   
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8. นางนัฐิยาพร  ทุมา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปอแดง กรรมการ 
9. นายสีดา  เทียบอุ่น ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองวัดป่า กรรมการ/เลขานุการ 

10. นางสุวาสนา  มาลาไธสง ครูโรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง ผู้ช่วยเลขานุการ 

ศูนย์ท่ี 12  ศูนย์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแวงน้อย ทำงขวำง ก้ำนเหลือง 
1. นายวัฒนา  ใจส ี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสง่า ประธานกรรมการ 
2. นายมิตรภาพ  ไกรวัน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกุดรู รองประธานกรรมการ 
3. นายชิราวุธ  ค าตันบุญ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดจุมพล (วรพรตอุปถัมภ์) รองประธาน 
4. นายธีรพล  แพไธสง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตลาดหนองแก กรรมการ 
5. นายสมศักดิ์ ค าภาบุตร ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี กรรมการ 
6. นายอรรถพล  พรมดีมา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโสกน้ าขาว กรรมการ 
7. นายมงคล  กุลสุวรรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง กรรมการ 
8. นางสาวรัตนประภา หาญเสนา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล กรรมการ 
9. นายอุบล  วงเวียน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนหันนาจาน กรรมการ 

10. นายอภิชาต  ช่วงชิต ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทางขว้าง กรรมการ 
11. นายสมพร  ประโพธิ์ศรี รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหันโสกเชือก กรรมการ 
12. นายเสกสรร  กระยอม รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา กรรมการ 
13. นายศิริโชค  งวงช้าง รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าเป้งน้ าซับ กรรมการ 
14. นายวีรพงษ์  อุดมฉวี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วงโนนงิ้ว กรรมการ 
15. นายสุรางค์  ข าปู ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคา กรรมการ 
16. นางฐิตารีย ์ วรรธนะคุณาสิน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระหนวน กรรมการ 
17. นายเสกสรร  กระยอม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแวงน้อย กรรมการ/เลขานุการ 
18. นางพุทธชาด  ดวงจิตร ครู โรงเรียนบ้านทางขวาง ผู้ช่วยเลขานุการ 
19. นางสาวณัฐณิชา  พวงศรี ครู โรงเรียนบ้านแวงน้อย ผู้ช่วยเลขานุการ 
20. น.ส.สุภัคสินี เกิดศักดิ ์ณ แวงน้อย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ผู้ช่วยเลขานุการ 

ศูนย์ท่ี 13  ศูนย์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำท่ำวัด ละหำนนำ ท่ำนำงแนว 
1. นายด ารัส ช่วยคูณ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด ประธานกรรมการ 
2. นายไพบูลย์ โชคชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร รองประธานกรรมการ 
3. นายถนอม เอ่ียมศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด รองประธาน 
4. นายด ารง ทีนะกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านละหานนา กรรมการ 
5. นายปิติพงษ์ สุดสะอาด ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยทรายทุ่งมน กรรมการ 
6. นายภิพบ สินธุโคตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่านางแนว กรรมการ 
7. นายลิขิต ฉิมลี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองดู่ประชาสรรค์  กรรมการ 
8. นายปิติพงษ์ สุดสะอาด รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนทองหลางโคกสูง กรรมการ 
9. นายรุ่งเรือง ศรฤทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนเขวาประชาศึกษา กรรมการ/เลขานุการ 

10. นางสาวนาตยา ประเสริฐวงษา ครูโรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ......./ศูนย์ที่  14   
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ศูนย์ท่ี  14  ศูนย์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโนนทองสะอำด 
1. นายชนินทร  งอสอน ผู้อ านวยการโรงเรียนวังบงน้อยวิทยา ประธานกรรมการ 
2. นายสหพล  พิเคาะแนะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ รองประธานกรรมการ 
3. นายไวกูณฐ์  ชนะสาร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ รองประธาน 
4. นายวิศิษฎ์  บุตรวิชา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ กรรมการ 
5. นายณัฏฐพล  สุขไพบูลย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนทองวิทยา กรรมการ 
6. นายเชษฐ์รัตน์  น้อยสี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา กรรมการ 
7. นายกิตติ  มูลธิยะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านรัตนะ กรรมการ 
8. นางสาวทัศนีย์  ประวันเตา ผู้อ านวยการโรงเรียนนาโพธิ์ชีวิทยา กรรมการ/เลขานุการ 
9. นางสาวอุทัยวรรณ  แดงสกุล ครู โรงเรียนนาโพธิ์ชีวิทยา ผู้ช่วยเลขานุการ 

ศูนย์ท่ี  15  ศูนย์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำแวงใหญ่ คอนฉิม ใหม่นำเพียง 
1. นายพรสมบัติ  ศรีไสย ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ประธานกรรมการ 
2. นายคมสันต์  ดีหลี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโสกไผ่โสกเหลื่อม รองประธานกรรมการ 
3. นายปฏิวัติ  ภูศร ี ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน รองประธาน 
4. นางภาวนี  อิศรา ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา กรรมการ 
5. นายมานิตย์  คณะวาปี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคอมฉิม กรรมการ 
6. นายสุจิตร  หานะพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนโจด กรรมการ 
7. นางเพ็ญวิศา  พระสุรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก กรรมการ 
8. นายพรอนันต์  มาตย์สร้อย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใหม่นาเพียง กรรมการ 
9. นางธนภร  ถารัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ กรรมการ 

10. นายสุรสิทธิ์  หางาม ผู้อ านวยการโรงเรียนป่าแดงท่าเยี่ยมคุรุราษฎร์บ ารุง กรรมการ 
11. นายชวกิจ  นินทะสิงห์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแดงโนนโพธิ์ประชาสรรค์ กรรมการ 
12. นางสาวขนิศกัณฐ์มณี ศรีรักษา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโจดใหญ่ กรรมการ/เลขานุการ 
13. นางประณิตา แคว้นคอนฉิม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ผู้ช่วยเลขานุการ 

ศูนย์ท่ี  16  ศูนย์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำบ้ำนหัน 
1. นายสุเนตร  สารบัณฑิตกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหันศิลางาม ประธานกรรมการ 
2. นายธวัชชัย  กุลเมือง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮประชาสรรค์ รองประธานกรรมการ 
3. นายเปี่ยมศักดิ์  ศรีสุมังค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยแคน รองประธาน 
4. นายจ ารัส  ปัตตานัง ผู้อ านวยการโรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษา กรรมการ 
5. นายยลธง  ลุนราศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี กรรมการ 
6. นายวิชาญ  โพธิ์นอก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเบญจคามสามัคคี กรรมการ 
7. นางสาวชฎาพร  ชิ้นจอหอ รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ทองหนองน้ าขุ่นเหนือ กรรมการ 
8. นายณรงค์  สุดสี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น กรรมการ/เลขานุการ 
9. นางวิมาน  บัวองค์ ครู โรงเรียนบ้านหันศิลางาม ผู้ช่วยเลขานุการ 
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      ศูนย์ท่ี  17  ศูนย์พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเปือยใหญ่  โนนศิลำ 
1. นายภัทรพงศ์  สุทธิ ผู้อ านวยการโรงเรียนขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ ประธานกรรมการ 
2. นายอ านาจ  ศิริบรรพต ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยา รองประธานกรรมการ 
3. นายวรรณกิตติ ์ เปรมปรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผักหวาน รองประธาน 
4. นายสุริยา  สุภา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนแดง กรรมการ 
5. นายสุทธิดล  แก้วศรีหา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ กรรมการ 
6. นายภูพิพัฒน์  ภูอยู่เย็น ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล่าโนนคูณ กรรมการ 
7. นายประทิว  บัวองค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาหมอศรีสง่า กรรมการ 
8. นางศิริพร  เสาวรส ผู้อ านวยการโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี กรรมการ 
9. นางสาวสุรดา  แก้วศรีหา รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองหว้า กรรมการ 

10. นายชนะพล  หล้าลุน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหลุบคา กรรมการ/เลขานุการ 
11. นางสาวบังอร  แปน้อย ครู โรงเรียนขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ให้คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่  ดังนี้ 

๑. พิจารณาก าหนดนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในศูนย์ให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ ๒ )  
พ.ศ. ๒๕๔๕ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒. ส่งเสริมสนับสนุน เสนอแนะในการจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณของสถานศึกษาภายในศูนย์ฯ  
๓. เสนอแนะการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและลูกจ้างประจ าของสถานศึกษา

ภายในศูนย์ฯ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๔. เสนอแนะ การจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกสถานศึกษาภายในศูนย์ฯ ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
๕. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานโครงการของศูนย์ฯ 
๖. ก าหนดแนวทางในการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกันของสถานศึกษาภายในศูนย์ฯ 
๗. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาภายในศูนย์ฯ 
8.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ตามความเหมาะสมหรือตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามอบหมาย 

  ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่  14   เดือน พฤษภาคม   พ.ศ. 2564   เป็นต้นไป 

         สั่ง   ณ   วันที่  14   เดอืน พฤษภาคม   พ.ศ. 2564 

 

  
 

         (นายสนอง  สุดสะอาด) 
             ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 



- 8 - 
 

         บันทึกข้อควำม 
ส่วนรำชกำร   กลุ่มอ านวยการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  
ที ่ .................. / 2564    วันที่  12  พฤษภาคม  2564 
เรื่อง     การคัดเลือกคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา แทนชุดเดิมที่ครบวาระ 
 
เรียน     ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ 

    ตามท่ี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  ได้แจ้งให้ศูนย์พัฒนา 
คุณภาพการศึกษาทุกแห่ง  พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา แทนชุดเก่าท่ีหมด
วาระลง  พร้อมรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
ทราบเพ่ือแต่งตั้ง ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 นั้น  

     บัดนี้ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้รายงานผลการคัดเลือกคณะกรรมการศูนย์ฯ ชุดใหม่
แทนชุดเดิมตามระเบียบคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ว่าด้วยศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษา พุทธศักราช 2558 หมวด 2  ข้อที่ 12 เรียบร้อยแล้ว  

        จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาชุดใหม่ เพื่อแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการให้เสร็จสิ้นตามกรอบเวลาที่ได้ก าหนด
ไว้ต่อไป รายละเอียดตามร่างค าสั่งฯ ที่แนบเรียนมาพร้อมนี้ 

     (ลงชื่อ) 
(นายศักดา  ศรีอรรคพรหม) 

        เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน 
       วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 
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ที่  ศธ ๐๔๐๒๗/892                        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
                          ขอนแก่น เขต ๓ อ.พล จ.ขอนแก่น  

          ๔๐๑๒๐ 
 

                   12 พฤษภาคม 2564    

เรื่อง   การแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

เรียน   ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา/คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกศูนย์ 

อ้างถึง   หนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ที่ ศธ ๐๔๐๒๗/778       
  ลงวันที่ 22 เมษายน 2564 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ค าสั่ง สพป.ขก 3 ที่157/2564  ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564        จ านวน  1 ฉบับ 

  ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ได้แจ้งให้ 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการศูนย์ พัฒนาคุณภาพชุดใหม่ แทนชุดเดิมที่หมด
วาระลง พร้อมรายงานผลให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ทราบเพ่ือด าเนินการ
แต่งตั้ง ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

  บัดนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ได้ด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาชุดใหม่แทนชุดเดิม จ านวน 17 ศูนย์ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียด
ตามค าสั่งที่ได้ส่งมาพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการ 

     ขอแสดงความนับถือ 
 
      
 
 
 
กลุ่มอ านวยการ 
โทร.043-415-104 
ผู้ประสานงาน นายศักดา ศรีอรรคพรหม 
มือถือ.089-422-9487 

 



 
   

ระเบียบวาระการประชุมประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ครั้งที่ 1/2564 

วันอังคาร  12  มกราคม  2564  เวลา  13.00  น. 
ณ  ห้องประชุมห้องเบญจรงค์ สพป.ขอนแก่น  เขต 3    

………………………………………………….. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 

1.1 .....................................................................................................................................  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1.2 …………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1.3 ………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
 

ที่ประชุม   ............................................................................................................................. .............................. 
 

             …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
        

ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

ตามท่ี มีการประชุมประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่             
5  ตุลาคม  2563 ณ  ห้องประชุมห้องเรียนสีเขียว  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
นั้น  
 

               บัดนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  ได้จัดท ารายงาน                     
การประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ www.kkn3.go.th (กลุ่มอ านวยการ)
หากประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและผู้เข้าร่วมประชุมจะขอแก้ไข  สามารถแจ้งฝ่ายเลขานุการทราบเพ่ือ
ด าเนินการต่อไป 

 
 

ที่ประชุม  ............................................................................................................................. ............................... 
 

             …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          / ระเบยีบวาระ... 
 

http://www.kkn3.go.th/
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ระเบียบวาระท่ี 3     เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 

1. กลุ่มอ านวยการ   
 

 

1.1 ………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

1.2 ………………………………………………………………………………………………………………..……….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 

1.3 ……………………………………………………………………………………………………………………..…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

 

 
 

ทีป่ระชุม    ............................................................................................................................. ................................... 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. กลุ่มนโยบายและแผน 
 
 

2.1  ………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.2 ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.3……………………………………………………………………………………………………………………..…….. 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
 
 

ที่ประชุม    ............................................................................................................................. ................................... 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     
3. กลุม่บริหารงานบุคคล 
 
 

3.1 ............................................................................................................................. ................... 
................................................................................................ ...................................................................................  

3.2……………………………………………………………………………………………………………………..………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  3.3 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

ที่ประชุม    ............................................................................................................................. ................................... 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
          / 4.กลุ่มส่งเสรมิ... 
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4. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

 
 

4.1 ............................................................................................................................. ................... 
.................................................................................................................................................. ................................. 

4.2……………………………………………………………………………………………………………………..………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  4.3 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

ที่ประชุม    ............................................................................................................................. ................................... 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
 

5.1 ............................................................................................................................. ................... 
...................................................................................... .............................................................................................  

5.2……………………………………………………………………………………………………………………..………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  5.3 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

ที่ประชุม    ............................................................................................................................. ................................... 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
           
6. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
 

6.1 ............................................................................................................................. ............... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

6.2 ……………………………………………………………………………………………………………………..…….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6..3…………………………………………………………………………………………………………………..…….. 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
 
 

ที่ประชุม    ................................................................................................................................................................  
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
           /7. กลุ่มนิเทศ... 
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7. กลุม่นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษา  
 

7.1 ............................................................................................................................. ............... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

7.2 ……………………………………………………………………………………………………………………..…….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7..3…………………………………………………………………………………………………………………..…….. 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
 
 

ที่ประชุม    ................................................................................................................................................................  
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
8. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 

8.1 ............................................................................................................................................  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

8.2 ……………………………………………………………………………………………………………………..…….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8..3…………………………………………………………………………………………………………………..…….. 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
 
 

ที่ประชุม    ............................................................................................................................. ................................... 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
           
9. กลุ่มกฎหมายและคด ี
 

9.1.......................................................................................................................... .................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

9.2……………………………………………………………………………………………………………………..…….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

9..3…………………………………………………………………………………………………………………..…….. 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
 
 

ที่ประชุม    ................................................................................................................................................................  
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
          / 10.หน่วยตรวจสอบ... 
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10. หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

10.1............................................................................................................................ .................. 

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

           10.2......................................................................................................................... .................... 
.................................................................................................................................................................... .............. 
 

           10.3 …………………………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

ที่ประชุม............................................................................................................................. ................................... 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

                     4.1............................................................................................................................. .................... 
............................................................................................................................................................................. ..... 
           4.2……………………………………………………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
                     4.3……………………………………………………………………………………………………………........................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
. 
 
 

 

มติที่ประชุม............................................................................................................................. ...................................                
.................................................................... ................................................................................................................        
 

 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องอ่ืนๆ ( ถ้ามี ) 
0 
 

             5.1………..………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
             5.2…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………... 
             5.3……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

**********************************************. 
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รายงานการประชุมประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

ครั้งที่ 1/2564 
วันอังคารที่  12  มกราคม  2564 

ณ ห้องประชุมห้องเรียนเบญจรงค์   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
………………………………………………………………. 

ผู้มาประชุม 
1. นายสนอง   สุดสะอาด  ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 
2. นายชุติพนธ์  จะชาลี   รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3  
3. นายอภิชัย  เสนาโยธี   รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3  
4. นายภมร  หลอดแพง   รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 
5. นายไพโรจน์  อักษรเสือ  รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 
6. นายนิยม  โพธิ์งาม   รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 
7. นางสมนึก  ลิ้มอารีย์   ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน/กลุ่มส่งเสริมการศึกษาฯ 
8. นางจรรยาพร  ทศยันไชย  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
9. นางสาวนิภาพร  พจนา  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
10. นางสาวเยาวลักษณ์  แซ่ตัง  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
11. นางนภาพร  สร้อยมงคล  ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
12. นางยุวดี  แสนเมือง   ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูฯ 
13. นายธน  จันทะวงษ์   ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
14. นางละมัย  ภูศรีฤทธิ์   ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
15. นางสาวยุพาพร  หรเสริฐ  แทนอ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 
16. นายอุทัย  เถาพันธุ์      ประธานศูนย์ฯ ที่ 1 เพ็กใหญ่ ลอมคอม       
17. นางสุพินดา  กันหาไธสง  ประธานศูนย์ฯ ที่ 2  เก่างิ้ว นางเบ้า หัวทุ่ง 
18. นายธีรศักดิ์  ทองดี   แทนประธานศูนย์ฯ ที่ 4  โจดหนองแก  โสกนกเต็น     
19. นายธรธเรศ  เรืองวิเศษ  ประธานศูนย์ฯ ที่ 5  เมืองพล หนองแวงโสกพระ 
20. นายนพรัตน์ สรา้งนานอก                ประธานศูนย์ฯ ที่ 6  หนองสองห้อง  โนนธาตุ 
21. นายจิระวัฒน์  ธงไชย   ประธานศูนย์ฯ ที่ 7 ส าโรง  วงัหิน     
22. นายบรรจงศักดิ์  สีหามาตย์              ประธานศูนย์ฯ ที่ 8  หนองเม็ก  หันโจด 
23. นายสุจิต  ลุนส าโรง   ประธานศูนย์ฯ ที่ 9  ดงเค็ง  ตะกั่วป่า       
24. นายวุฒพิงษ์  สีหามาตย์  ประธานศูนย์ฯ ที่ 10 ดอนดู่  หนองไผ่ล้อม   
25. นายสมพงษ ์ อัสสาภัย  ประธานศูนย์ฯ  ที่ 11  คึมชาด  ดอนดั่ง        
26. นายสมศักดิ์  ค าภาบุตร  ประธานศูนย์ฯ ที่ 12  แวงนอ้ย ทางขวาง ก้านเหลือง   
27. นายด ารัส  ชว่ยคูณ   ประธานศูนย์ฯ ที่ 13  ท่าวัด ละหานนา ท่านางแนว 
28. นายวิศิษฎ์  บุตรวิชา   ประธานศูนย์ฯ ที่ 14  โนนทองสะอาด  
29. นายมินิตย์  คณะวาป ี  แทนประธานศูนย์ฯ  ที่ 15 แวงใหญ่ คอนฉิม ใหม่นาเพียง 
30. นายสุเนตร  สารบัณฑิตกุล  ประธานศูนย์ฯ ที่ 16  บา้นหัน 
31. นายภัทรพงศ์  สุทธิ   ประธานศูนย์ฯ ที่ 17  เปือยใหญ่ โนนศิลา 
 
         /ผู้เข้าร่มประชุม. 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผศ.ดร.กุหลาบ  ปุริสาร  รองคณบดี คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์วิทยาลยับัณฑิตเอเซีย 
2. ดร.สายัณห์  ผาน้อย   รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
3. ดร.พิสิฐ  เทพไกรวัลย ์  ประธานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยฯ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
4. ดร.ธนาศักดิ์  ศิริปุณยนันท์  อาจารย์ประจ าคณะศึกษาและศิลปศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 
5. นายธีรทัช  มีมาก   เจ้าหน้าที่คณะศึกษาและศิลปศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 
6. นายพงศ์ประพันธ์  จันทร์ผาย  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 
7. นางสาวลลิดา  แก้วรักษา  นักจัดการงานทั่วไป  ช านาญการ 
8. นางสาวปดิวรัดา  เศษสันต์  นักจัดการงานทั่วไป  ช านาญการ 
9. นายมนูญ  วงศ์บัวพันธุ์  นักประชาสัมพันธ์  ช านาญการ 
10. นายวีรไท  เศษสันต ์   นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ  
11. นางสาววาสนา  ทองชุม  ลูกจ้าง สพป. ขอนแก่นเขต 3 
12. นายธนพงษ์  อันอามาตย์  ลูกจ้าง สพป. ขอนแก่นเขต 3 

 

เริ่มประชุม   13.00 น. 

          นายสนอง   สุดสะอาด  ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3  เป็นประธานในที่ประชุม และด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระดังนี ้

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

   1.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ได้ด าเนินการจัดตั้ง
ศูนย์บริการร่วม ( One stop service ) เพื่อยกระดับคุณภาพในการให้บริหาร และเพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ให้บริการ การอนุญาต/อนุมัติ ให้เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  การจัดตั้งศูนย์ในครั้งนี้ มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกกลุ่มงาน
จะน าค าขวัญของแต่ละกลุ่มสู่การปฏิบัติอย่าเป็นรูปธรรม และส่งผลต่อค าขวัญของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา                        
“ งานได้ผล คนปลอดภัย ใส่ใจความสุข ” ประเภทงานบริการ อาทิเช่น หนังสือรับรองเงินเดือน หนังสือรับรองตัว
บุคคล การขอมีบัตรประจ าตัวข้าราชการ ฯลฯ 

   1.2 ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จ ากัด ดังนี้ 

    - เขตบริการที่ 3 หน่วยที่ 1  ได้แก่ นายเสฏฐกุล  เจริญวงค ์

    - เขตบริการที่ 3 หน่วยที่ 2   ได้แก่  นางภาวน ี อิศรา 

   1.3 ขอแสดงความยินดี กับ นางละมัย  ภูศรีฤทธิ์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 

   1.4 ได้ด าเนินการก าหนดแนวทางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในอนาคต 
ระหว่าง สพป.ขอนแก่น เขต 3 กับ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
           / ระเบยีบ... 
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ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2564  เมื่อวันที่ 5  ตุลาคม  2564  
  

                       การประชมุประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4/2564  เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม  2564     
ณ ห้องประชุมห้องเรียนสีเขียว ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  
 
มติที่ประชุม รับรอง 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

3.1 กลุ่มอ านวยการ 

3.1.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ได้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์บริการ
ร่วม ( One stop service ) เพื่อยกระดับคุณภาพในการให้บริหาร และเพื่ออ านวยความสะดวกในการให้บริการ                                         
การอนุญาต/อนุมัติ ให้เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวก                  
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยมีเกณฑ์การประเมินความโปร่งใสในการด าเนินการภาครัฐ 
และแสดงขั้นตอนระยะเวลาทีใ่ช้ในการให้บริการ โดยมีรายละเอียดประเภทการให้บริการ ดังนี้ 

 1. หนังสือรับรองเงินเดือน       
   2. หนังสือรับรองตัวบุคคล       
   3. หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน       
   4. หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา      
   5. หนังสือรับรองค าขอเงินกู้สวัสดิการธนาคารออมสิน/ธนาคารกรุงไทย  
   6. หนังสือรับรองค าขอกู้วิทยฐานะ       
   7. หนังสือรับรองสิทธิค่ารักษาพยาบาล      
   8. การขอมีบัตรประตัวข้าราชการ       
   9. รายละเอียดรับ-จ่ายเงินเดือน (สลิปเงินเดือน)     
   10. งานติดต่อ/สอบถาม        
   11. การประสานงาน        
   12. ขอเก็บข้อมูลเพื่อการวิจยั 

ขั้นตอนการให้บริการ 

 1. ยื่นค าขอ พร้อมเอกสารประกอบ 2 นาที                                            
 2. ตรวจสอบค าขอและเอกสารประกอบ 1 นาที     
 3. อนุญาต/อนุมัติ  2 นาที       
 4. รับเอกสาร 1 นาท ี

ที่ประชุม  รับทราบ           
  /3.2 กลุ่มนโยบาย... 
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3.2 กลุ่มนโยบายและแผน 

3.2.1 โครงการโรงเรียนคุณภาพ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ระบใุห้
เขตพื้นที่การศึกษา ที่ได้ท า My map ของพื้นที่ โรงเรียนคุณภาพในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
เขต 3 ได้ด าเนินการส่งรายชือ่ไป จ านวน 18 โรงเรียน โดย สพฐ.ให้แต่ละเขตพื้นที่การศึกษาด าเนินการเรียงล าดับ 
โรงเรียนที่มีความพร้อม ความเหมาะสม ทั้งในสภาพการเดินทาง โรงเรียนที่สามารถดึงดูดให้โรงเรียนข้างเคียงน า
นักเรียนมาเรียนรวมได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนล าดับที่ 1 จะได้รับงบประมาณ เพื่อเป็นโรงเรียนที่เริ่ม
บุกเบิก ทั้งนี้ สพป.ขอนแก่น เขต 3 ได้ด าเนินการคัดเลือกโรงเรียน ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ เป็นโรงเรียน
ล าดับที่ 1  

ที่ประชุม  รับทราบ 

 

3.3 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

3.3.1 ต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ หากลาออกแล้วให้ชะลอการสรรหาผู้มา
ปฏิบัติงานทดแทน โดยให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาด าเนินการรายงานส่งคืนต าแหน่งก่อน 

3.3.2 การเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูต าแหน่งที่ว่าง จากอัตราเกินไปยังอัตราว่าง ไดด้ าเนินการไป 
2 อัตราคือ โรงเรียนเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ อัตราเกิน 2 เกลี่ยไปโรงเรียนบ้านหนองบะโคกสว่าง และจากโรงเรียนบา้น
หนองกุงสว่าง ไป โรงเรียนวังบงน้อยวิทยา จ านวน 1 อัตรา 

ที่ประชุม  รับทราบ            

3.4 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
 

3.5.1 การด าเนินการจัดท าหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของปีที่แล้ว ซึ่งได้ประสานไปยัง
กรมบัญชีกลางแล้ว อยู่ระหว่างการประมวลผล ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จะด าเนนิการ Upload  ขึ้นไว้ที่หน้า
เว๊บไซต์ สพป.ขอนแก่น เขต 3 และในส่วนของข้าราชการบ านาญ จะด าเนินการส่งเอกสารไปทางไปรษณีย์ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 

3.5 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
 

3.6.1 การทบทวนแนวทางการจัดการเรียนการสอน ช่วงนีอ้ยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด จงึขอให้
ผู้บริหารสถานศึกษา ด าเนินการศึกษา ท าความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ไม่อยู่ในเขตพื้นที่สีแดง มีโรงเรียนที่เปิดด้วยเหตุพิเศษ จ านวน 62 โรงเรียน 
ขณะนี้ยังสั่งปิดอยู่จ านวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องฯ และโรงเรียนบ้านโนนขามป้อม เพราะฉะนั้น 
ให้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ในการป้องกันการแพร่ระบาดในสถานศึกษา ดังนี้ 

         /1.มีมาตรการ... 
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1. มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา 
2. นักเรียนสวมหน้ากากอนามัย  
3. จัดจุดล้างมือและเจลแอลกอฮอล์อย่างพอเพียง 
4. จดัระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1-2 เมตร 
5. ท าความสะอาดห้องเรียน/พื้นผิวสัมผัสร่วม เปิดหน้าต่าง ประตู ระบายอากาศ 
6. ไม่จัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจ านวนมาก เหลื่อมเวลา ลดเวลากิจกรรม 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
 

1. On-Site การจัดการเรียนการสอนแบบปกติที่โรงเรียนเรียนกับครูต่อหน้าเน้นปฏิสัมพันธ์ 
    2. On-Air การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบโทรทัศน์เรียนด้วยตนเองก ากับด้วยเวลาที่เผยแพร่ 
    3. On-Demand การจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เรียนด้วยตนเองก ากับความช้าเร็ว

ด้วยตนเอง 
      4. Online การจัดการเรียนการสอนแบบถ่ายทอดสดเรียนกับครูแบบถ่ายทอดสดนักเรียนสามารถ

ถาม-ตอบได้ 
    5. On-Hand การจัดการเรียนการสอนด้วยการน าส่งเอกสารที่บ้านเรียนและท าด้วยตนเอง                        

มีผู้ปกครองช่วยดูแล 
 
หากเปิดภาคเรียนแล้ว ในส่วนของอาหารกลางวันให้ด าเนินการตามวิธีของกระทรวงการคลัง 3 วิธี 

ดังนี้ 
1. ซื้อวัตถุดิบมาแล้วให้ครูด าเนินการจัดท าอาหารเอง 
2. จ้างผู้ปกครองด าเนินการจัดท าอาหาร หรืออาจด าเนินการ ข้อ 1 และ 2 คู่กันได้ 
3. ด าเนินการจ้างเหมาบริการ 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.6 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

                          3.6.1 การจัดการเรียนการสอนในชว่งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ในช่วงสัปดาห์นี้
และสัปดาห์หน้า กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จะด าเนินการออกนิเทศ ติดตามในศูนย์ที่
รับผิดชอบ รวม 17 ศูนย์ฯ โดยได้จัดท าเครื่องมือติดตาม ดังนั้น  จึงขอความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษาในการ      
ออกนิเทศติดตาม ในครั้งนี้ 

 

 

           /3.6.2 การสอบ... 
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        3.6.2 การสอบระดับชาติมีอยู่ 3 ส่วนดังนี้ 

    1) การสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.1 โดยจะด าเนินการจัดสอบทุกโรงเรียน 

    2) การสอบ NT ของนักเรียนชั้น ป.3 โดยจะด าเนินการสุ่มสอบ 

    3) การสอบ O-Net  โดย ม.6 ต้องสอบทั้งหมด ส่วน ป.6 และม.3 สอบตามความ
สมัครใจ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

3.7 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

                          3.7.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งรายชือ่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ผา่นการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 2 รุ่น รวม 657 คน ดังนี้ 

    - รุ่นที่ 1  ด าเนินการพัฒนาระหว่างวันที่ 7 – 27 ธันวาคม 2563 มีผู้เข้ารับการ
พัฒนาทั้งสิ้น จ านวน 324 คน 

    - รุ่นที่ 2  ด าเนินการพัฒนาระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2563 – 6 มกราคม  
2564  มีผู้เข้ารับการพัฒนาทั้งสิ้น จ านวน 333 คน 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

-  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืนๆ  
     ไม่มี 
 
เลิกประชุมเวลา  16.30 น. 
         ผู้จดรายงานการประชุม 
           (นางสาวปดิวรัดา  เศษสนัต์) 
                                                      นักจัดการงานทั่วไป  ช านาญการ 
 
. 
            (นางละมัย  ภูศรีฤทธิ์) ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
 



 
 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่ง

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
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f11i-!l,hutl(jl'Ub'U\9l~'U~tll''jPlm~1'll'i~CllJPlm~1'U€l'tmri'U b'U\9lsn
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t-l€l.?1'1"1'll.'U€l'Ybbn'Yb'U{PlbIl

'i€l~ t:-J€l.G1'1"1Ll.'U€l'Ubbn'Ub'UVlbIl
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n'i'ilJtll'i
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. iiVl.ul~ 'l.h~bil'U~lJ~'Vl5t-lf1tll'i'll~U~\ll'U1'UVI~1~ 1Vifhbb'U~'t11 'll~m~l b~i'J1n'UtlT'j'U~Vll"i~Vlf1l';j
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Iv. tIl'l?!l,) r;1'Yrurul 1'l~'1 'V'lB, v v
tV .. ~ r-,. If

en. 'LIl'l~'LIYl'n'V'l'll "i)'LIYl'LI'LIYl

~e.h'Lllt.I m 'i n ~lJ\J 1VII 'i'll'LI~flfl ~

-UnYl'Y'V'ltJln'iUflfl~,
'th~Dl'LIn'i'i:Unl'i

n'i'i:lJ m 'i
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bbn~b~l~llJ lA'i'lnl1'1 1~bn(;lmllJb1tJ\J~tJtJ
'V
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d ~ d
'VI - Ilvcfblv TWVl b lIn'Jlflll Ivcfbm
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b~CJ'W ~ell'WdCJf1l~~hun\l1'W1'IJ1'l~'W~f1l4An~ltJ1~(1l1Am'1'IJ'iJ'Wlln'W 1'IJ1'len
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