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ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต ๓  
ผ่านระบบทางไกล Video Conference ครั้งที่ 1/2566 

วันอังคารที่ 28  กุมภาพันธ์ 2566 เวลา ๐8.3๐ น. 
ณ  ห้องประชุมภูมิภักดี   สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ 

************** 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ    
๑.๑ ขอบคุณในการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานเพื่อรับนโยบาย และงานเกียรติยศแห่งความภูมิใจ 
..................................................................................................................... ...................................................................... 
......................................................................................................................... .................................................................. 
ที่ประชุม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
๑.๒ การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี 1/2566 

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายพิธาน พื้นทอง                         
ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ                  
เขต 3 และคณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ประชุมเพื่อพิจารณ าให้ความ
เห็นชอบและอนุมัติดังนี้  

1) กำหนดปฏิทินการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ประจำปี พ.ศ.
2566 

2) เห็นชอบ กรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จำนวน 190 
โรงเรียน  

3) อนุมัติให้ส่งคำร้องขอย้ายครูที่มีคุณสมบัติไปต่าง เขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน 215 ราย  
4) อนุมัติให้ดำเนินการคัดเลือกนัก ศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 3 ตำแหน่ง  
5) อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู  
6) อนุมัติให้ดำเนินการคัดเลือกเพ่ือย้ายโอนข้าราชการตำแหน่งบุคลา กรทางการอ่ืนตามมาตรา 38ค(2) 

ที่ว่างจำนวน 4 ตำแหน่ง  
7) เห็นชอบ การลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรงข้าราชการครู จำนวน 1 ราย   

ในโอกาสนี้ นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้แสดงความยินดีกับท่านประธาน
และคณะ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 ณ  ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 
..................................................................................................................... ...................................................................... 
......................................................................................................................... .................................................................. 
ที่ประชุม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
๑.๓ จากการประชุม ผอ.เขต ทั่วประเทศ ในวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2566 สรุปสาระสำคัญ 
..................................................................................................................... ...................................................................... 
......................................................................................................................... .................................................................. 
ที่ประชุม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 



๒ 
 

 
 

๑.๔ การทบทวนและจัดทำแผนขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคณุภาพ 
..................................................................................................................... ...................................................................... 
......................................................................................................................... .................................................................. 
ที่ประชุม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
๑.๕ รายงาน (IRC) ศูนย์รับรายงานข้อมูลสารสนเทศ   
..................................................................................................................... ...................................................................... 
......................................................................................................................... .................................................................. 
ที่ประชุม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
๑.๖ กำชับสถานศึกษา ในการสรรหาครู หรือบุคลากรเข้าปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

จากเหตุ กรณี ปกครองอำเภอหนองบัวระเหวร่วมเจ้าหน้าที่ตำรวจ เข้าตรวจค้นและจับกุมธุรการโรงเรียน 
..................................................................................................................... ...................................................................... 
......................................................................................................................... .................................................................. 
ที่ประชุม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
๑.๗ การสร้างความตระหนัก ผู้ใต้บังคับบัญชา และตรวจสอบ  และกำกับ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 
ในการกระทำผิดวินัย  และอาญา 
..................................................................................................................... ...................................................................... 
......................................................................................................................... .................................................................. 
ที่ประชุม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
................................................................................................................................................... ............................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

๓.1  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
๓.๑.๑ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาชัยภูม ิเขต 3 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการ

ใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2566 คำสั่งที่ 445/2565 ลงวันที ่14 พฤศจิกายน 2565  มี
หน้าทีเ่ร่งรัดการใช้จ่ายใหเ้ปน็อย่างต่อเนื่องใหก้ารใช้จ่ายและการเบกิจ่ายเปน็ไปตามมาตรการกำหนด ดังนี ้

1) นายไกรสร ชาติชนะ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต    ประธาน 
2) นางสาวอุบลวรรณ กิติจนัวานิตย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  กรรมการ 
3) นางศวัลย์รตัน ์สุวรรณวิสุทธิ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  เลขานกุาร 

ที่ประชุม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



๓ 
 

 
 

๓.๑.๒ การใช้จ่ายจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
1) สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้รับจัดสรรค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตวงเงิน 1,000,000 บาท 

ลงนามสัญญาแล้ว 858,000 บาท มีเงินเหลือจากบริหารสัญญา 142,000 บาท งานแล้ว
เสร็จ 90 วัน  สิ้นสุดโครงการในวันที่ 4 พฤษภาคม 2566  

2) โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา ได้รับจัดสรร 2 โครงการ 
- ก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 รับจัดสรร 5,167,000 บาท ลงนามสัญญา

แล้ว 3,868,000 บาท มีเงินเหลือจากบริหารสัญญ 1,299,000 บาท 
- ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ รับจัดสรร 419,000 บาท  ลง

นามสัญญาแล้ว 314,000 บาท มีเงินเหลือจากบริหารสัญญา 105,000 บาท 
3) โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ ได้รับจัดสรรค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ วงเงิน 735,300 บาทลง

นามสัญญาแล้ว 468,500 บาท มีเงินเหลือจากบริหารสัญญา 266,800 บาท 
4) โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต รับจัดสรรค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ 718,500 บาทลงนามสัญญา

แล้ว 479,000 บาท มีเงินเหลือจากบริหารสัญญา 239,500 บาท 
5) โรงเรียนวังใหม่พัฒนา รับจัดสรรงบก่อสร้างโรงอาหารขนาด 260 ที่นั่ง วงเงิน 3,601,000 

บาทลงนามสัญญาแล้ว 2,938,000 บาท มีเงินเหลือจากบริหารสัญญา 781,666.07 
บาท เบิกจ่ายแล้วงวดที่ 1 จำนวน 332,033.93 บาท 

6) โรงเรียนบ้านโนนเชือก ก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 วงเงิน 3,923,000 บาท            
ลงนามสัญญาแล้ว 3,194,000 บาท มีเงินเหลือจากบริหารสัญญา 729,000 บาท  

7) โรงเรียนบ้านวังขอนสัก ปรับปรุงซ่อมแซมวงเงิน 521,000 บาท  ลงนามสัญญาแล้ว 
347,000 บาท มีเงินเหลือจากบริหารสัญญา 174,000 บาท  

8) โรงเรียนบ้านห้วยเกตุ ได้รับงบปรับปรุงซ่อมแซมวงเงิน 584,000 บาท  ลงนามสัญญาแล้ว 
399,900 บาท มีเงินเหลือจากบริหารสัญญา 184,100 บาท  

9) โรงเรียนบ้านหนองดินดำ ได้รับงบก่อสร้างส้วมชายขนาด 4 ที่นั่ง/49 วงเงิน 535,200 
บาทลงนามสัญญาแล้ว 400,000 บาท มีเงินเหลือจากบริหารสัญญา 135,200 บาท  

10) โรงเรียนบ้านวังตาท้าว ได้รับงบปรับปรุงซ่อมแซมวงเงิน 673,000 บาท  สถานะได้ผู้ชนะ    
รอลงนามสัญญา ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน(PO) ขอให้รีบดำเนินการ 

11)  โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ ได้รับงบปรับปรุงซ่อมแซมวงเงิน 529,800 บาทลงนาม
สัญญาแล้ว 421,500 บาท มีเงินเหลือจากบริหารสัญญา 108,300 บาท  

12) โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ ก่อสร้างอาคารเรียน 212ล/57ก จัดสรร 18,309,800 บาท 
(อาคาร 3 ชั้น)ได้ลงนามสัญญาแล้วและก่อหนี้ผูกพัน(PO) 3,679,600 บาท 

13) โรงเรียนบ้านหนองฉิมฯ ก่อสร้างอาคารเรียน 212ล/57ก จัดสรร 18,309,800 บาท
(อาคาร 3 ชั้น)สถานะอยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะรอครบอุทธรณ์ 7 วัน จึงจะลงนามสัญญาได้ 

สรุป  ข้อมูลการใช้จ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 

 1. งบลงทุนทั้งสิ้น 65,659,400.00  บาท 

 2. ก่อหนี้ผูกพัน (PO) 25,916,300.00  บาท    ก่อหนี้ผูกพัน (PO)  39.47% 

 3. เบิกจ่ายแล้ว 27,475,431.93  บาท    เบิกจ่ายได ้          41.85% 

 คงเหลือ 12,267,668.07 บาท    คงเหลือ             18.68% 

 ยอดเงินคงเหลือ  12,267,668.07 บาท ประกอบด้วย 



๔ 
 

 
 

 1. เหลือบริหารสัญญา 14 โครงการ  4,287,768.07  บาท 

 2. รอลงนามสัญญา 1 โครงการ  3,679,600.00  บาท 

 (อาคารเรียน ร.ร บ้านหนองฉิมฯ ) ประกาศผู้ชนะรอลงนาม 

 3. ลงนามสัญญาแล้ว   673,000.00  บาท 

 (โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ร.ร บ้านวังตาท้าว)  รอ ร.ร ส่งสำเนาสัญญาก่อหนี้ผูกพัน PO 

 4. ประกาศเชิญชวนแล้ว 22 ก.พ 66   1,632,900.00  บาท 

 (โครงการโต๊ะเก้าอ้ีนักเรียน 365 ชุด)    
 5. อยู่ระหว่างจัดทำคุณลักษณะ  1,030,000.00  บาท 

 (ครุภัณฑ์ชุดพัฒนาทักษะ, สะเต็มศึกษา และ Coding ) 

 6. ระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนฯ 2 โรงเรียน  964,400.00  บาท 

 
- บ้านไร่พัฒนา  535,200 บาท 
- บ้านหนองฉิมฯ 429,200 บาท 

ที่ประชุม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

๓.2  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๓.2.๑ การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๖6  

ด้วย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำเนินการประกาศเกียรติคุณครูอาวุโส มีวัตถุประสงค์เพ่ือยกย่อง
คุณงามความดีของครูที่ปฏิบัติการสอนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓0 ปี จนเกษียณอายุการทำงานได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพ่ือรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือ ในการนี้ 
มูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชปถัมภ์ ได้ประกาศให้ผู้ประสงค์ขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ ที่มีคุณสมบัติเป็นครู
อาวุโส ยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๖6  

โดยกำหนดให้ผู้ประสงค์ยื่นแบบคำขอได้ที่สถานศึกษา/หน่วยงาน ภายในวันที่ 30 เมษายน ๒๕๖6 
จากนั้น สถานศึกษาจัดทำบัญชีรายชื่อ รวบรวมเอกสาร ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ 
ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖6 เพ่ือรวบรวมศึกษาธิการจังหวัดต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
ที่ประชุม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.3  กลุ่มอำนวยการ 

๓.3.๑ แจ้งประกาศคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เรื่อง  ตั้ง  อ.ก.ค.ศ.  เขตพ้ืนที่
การศึกษา  (เอกสารแนบ  1) 
ที่ประชุม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3.4  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

๓.4.๑ โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
สถานศึกษาที่มีความประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน  ตามเกณฑ์

การให้คะแนน (ย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี นับแต่วันที่ประกาศเกณฑ์การรับสมัครนี้) ได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ 
ภายในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. รายละเอียดตาม QR code นี้ 



๕ 
 

 
 

            
   

ที่ประชุม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….        
๓.4.๒ มาตรการกำชับการนำเด็กเข้าค่ายลูกเสือ หรือการปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือในและนอกสถานศึกษา  ขอความ

ร่วมมือสถานศึกษาในสังกัด การทำกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ให้คำนึงถึง
ความปลอดภัยของนักเรียน ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และชีวิตของผู้เรียน (รายละเอียดตามหนังสือ สพฐ. ด่วน
ที่สุด ที่ ศธ ๐๔๑๘๘/ว ๑๘๗ ลงวันที่ ๒๐ กพ.๖๖) 

ที่ประชุม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….        

 
๓.4.๓ กระทรวงศึกษาธิการ  แจ้งแนวทางความร่วมมือในการจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย โดยให้สถานศึกษา

มีการประสานงานกับหน่วยงานในพ้ืนที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือ
ป้องกันจากภัยคุกคามทุกประเภท 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….        
3.5  กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

๓.๕.๑ การดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 
กำหนดปฏิทินในการดำเนินงาน ดังนี้ 
 วันที่ 13 – 17 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนจัดส่งประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบ
ประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ขณะนี้ยังเหลือ 2 เครือข่าย ที่อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการจัดส่ง คือ เครือข่ายโรงเรียนบ้านขาม-หนองโดน และเครือข่ายซับใหญ่ 



๖ 
 

 
 

 วันที่ 1 – 3 มีนาคม 2566  สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดส่งเครื่องมือการประเมินให้โรงเรียนสถานศึกษาในสังกัด 
และศึกษานิเทศก์ 

วันที่ 7 – 31 มีนาคม 2566  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพฯ ตามท่ีได้รับแต่งตั้ง 
ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (เครือข่ายใดดำเนินการเสร็จก่อนระยะเวลาที่กำหนด สามารถสรุป 
รายงานผลได้) 

วันที่ 3 – 7 มีนาคม 2566 ศึกษานิเทศกป์ระจำเครือข่าย รวบรวมผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2565 ส่ง งานส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสรุป รายงาน 
และจัดทำ SAR ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ต่อไป 
ที่ประชุม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….        
 

๓.๕.๒ โครงการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ : เพ่ือพัฒนาผลลัพธ์ของผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
และสถานศึกษา ตามนโยบายของหน่วยงาน   

(การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เครือข่ายโรงเรียนตามบริบท งบประมาณเครือข่ายละ 3,500 บาท)  
ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่ายกำลังเร่งประสานดำเนินการ เครือข่ายที่มีปฏิทินดำเนินการ ดังนี้ 

๑. เครือข่ายโป่งนก ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) ครูชั้น ป.3 การเตรียมผู้เรียนให้พร้อมสอบ NT วันที่ 
3 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านสะพานยาว 

๒. เครือข่ายห้วยยายจิ๋ว ประชุมครูชั้น ป.1-3 การจัดการเรียนรู้เพ่ือผู้เรียนอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น
วันที่ 3 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 

๓. เครือข่ายกุดน้ำใสหนองบัวโคก  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) ครูชั้น ป.1 การจัดการเรียนรู้เพื่อ
ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น  และครูชั้น ป.3 การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ NT วันที่ 
7 มีนาคม 2566    ณ โรงเรยีนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) 

๔. เครือข่ายบึงชวน ประชุมครูชั้น ป.1-2 การจัดการเรียนรู้เพ่ือผู้เรียนอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น วันที่ 
17 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา 

๕. เครือข่ายโรงเรียนหนองบัวระเหว เข้าค่ายนักเรียน ชั้น ป.1-2 วันที่ 18 – 19 มีนาคม 2566  ณ 
โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก 

๖. เครือข่ายโรงเรียนส้มป่อย-บัวบาน เข้าค่ายนักเรียน ชั้น ป.1 วันที่ 21 – 22 มีนาคม 2566                            
ณ โรงเรียนบ้านห้วยบง 

๗. เครือข่ายเพชรเริงรมย์ ประชุมครูชั้น ป.1-2 การจัดการเรียนรู้เพ่ือผู้เรียนอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น 
วันที่  12 พฤษภาคม 2566  ณ โรงเรียนบ้านโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 

๘. เครือข่ายทุ่งกระเจียว ประชุมครูชั้น ป.1-3 พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนอ่านออกเขียนได้คิด
เลขเป็น ณ โรงเรียนวังใหม่พัฒนา (กำหนด 1 วัน ของเดือน พฤษภาคม 2566 -ยังไม่กำหนดวัน) 

ที่ประชุม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….        

 
 
 
 
 
 



๗ 
 

 
 

๓.๕.๓ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา 2565 
วันที่ 15  มีนาคม 2566      จำนวน สนามสอบ 

ที ่ เครือข่าย จำนวนสนาม
สอบ 

สนามสอบ 

1 จตัุรัส-หนองบัวใหญ่ 9 ทุกโรงเรียน 
2 กุดนำ้ใส-หนองบัวโคก 9 ทุกโรงเรียน 
3 ลุ่มบึงละหาน 6 ทุกโรงเรียน 
4 ส้มป่อย-บัวบาน 6 ทุกโรงเรียน 
5 บ้านขาม-หนองโดน 1 บ้านโนนคร้อ 
6 ตำบลบ้านเพชร 7 ทุกโรงเรียน 
7 บ้านตาล-หัวทะเล 10 ทุกโรงเรียน 
8 บึงชวน 7 ทุกโรงเรียน 
9 เพชรเริงรมย์ 10 ทุกโรงเรียน 

10 ห้วยยายจิ๋ว 2 รร.ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว และรร.บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 
11 วะตะแบก 10 ทุกโรงเรียน 
12 นายางกลัก 2 รร.บ้านนาประชาสัมพันธ์ และรร.บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ 
13 ทุง่กระเจียว 10 ทุกโรงเรียน 
14 โป่งนก 1 รร.บ้านสะพานยาว 
15 หนองบัวระเหว 11 ทุกโรงเรียน 
16 ไทรทอง 9 ทุกโรงเรียน 
17 ตาเนิน-กะฮาด 2 รร.ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล และรร.ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 
18 หนองฉิมรั-งงาม 8 ทุกโรงเรียน 
19 ซับใหญ่ 2 รรบ้านท่ากูบ และ รร.รรซับใหญ่วิทยาคม 

รวม 122  
หมายเหตุ  จำนวนโรงเรียนที่สมัครสอบท้ังหมด  183  โรงเรียน 

ที่ประชุม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….        

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๔.๑............................................................................................................................. ..................................  
๔.๒............................................................................................ ................................................................... 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 

๕.๑ ................................................................................................................... ........................................... 
๕.๒ ............................................................................................. .............................................................. . 

 
เลิกประชุมเวลา                     น. 
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