รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
-----------------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. นายวิสูตร เจริญวงษ์
ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประธานกรรมการ
๒. นางนิชนันท์ หลุยใจบุญ
กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
๓. นายพันธยุทธ ผิวแก้ว
กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน
๔. นายประสาร เศวตสุพร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. นายโชคชัย ศิริศักดิ์ภิญโญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. นางสุนันทา โกธา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. นายธงชัย นพฤทธิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. นายทวี วัยเจริญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. นายมาโนช โคมเดือน
กรรมการและเลขานุการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายพงศ์สันต์ โตเจริญ
รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒
๒. นางชญาภา อิ่มสาราญ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
๓. นายภควัต ตลับเพชร
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
๔. นางประภาพร มั่นเจริญ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
๕. นางพัชยา ซือมงกง
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
๖. นางรัศมี มีเดช
ศึกษานิเทศก์
๗. นางสาววรรณวิชญา คาธง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๘. นางสาวอามรรัตน์ เหลืองอร่าม
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต ๒ ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
นายวิสูตร เจริญวงษ์ ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

๑. การจัดงานเลี้ยงให้กับบุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ และ
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ที่เกษียณอายุราชการในปีนี้ โดยจัดงานในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
๒. การเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๓. การพัฒนาครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ตาม ว.๑๖ จานวน ๒๗ คน และครูผู้ช่วยที่ยังไม่ผ่านการประเมิน
จานวน ๒๐๔ คน โดยจัดอบรมครูผู้ช่วยตามเกณฑ์การประเมิน ว.๒๑ ได้แก่ ๑) แผนการเรียนรู้ ๒) การบริหารจัดการชั้น
เรียน ๓) การอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
ศน.มาโนช โคมเดือน ได้รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ศน.มาโนช โคมเดือน ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้เสนอ
ให้ที่ประชุมทราบกาหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๗ – ๘
ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดสมุทรปราการ สาหรับการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ กาหนดการจัดงานในวันที่
๒๘ – ๒๙
ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา โดยได้ดาเนินการจัดทาประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสิน
การประกวดแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการต่อไป ส่วนด้านการจัดนิทรรศการและด้าน
การจัดเตรียมสถานที่อื่นๆ อยู่ระหว่างการดาเนินการ
ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการในที่ประชุม เสนอให้เลื่อนการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ออกไป
เป็นวันที่ ๔ – ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพื่อการเตรียมความพร้อมมากขึ้นของโรงเรียน เนื่องจากเป็นช่วงปิดภาคเรียน และ
ให้ผู้ที่รับผิดชอบดาเนินการประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
ผอ.สุนันทา โกธา มีข้อคิดเห็นว่า ควรมีคณะกรรมการจากหน่วยงานภายนอกมาร่วมตัดสินการ
ประกวดแข่งขันในบางกิจกรรม เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และเป็นธรรมในการตัดสิน
นายประสาร เศวตสุพร ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า การประสานงานด้านสถานที่แข่งขัน ควรมีการ
ประสานให้ครบถ้วนกับเจ้าของสถานที่ เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น
๔.๒ โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ศน.รัศมี มีเดช ได้เสนอที่ประชุมเรื่องโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบ
มาตรฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จะดาเนินการ
ทดสอบ ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยจะดาเนินการทดสอบ

ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์ในการจัดทาโครงการ ได้แก่
๑) ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบทดสอบที่ได้มาตรฐาน ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๒ และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๒) กากับ ติดตาม และควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ และ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
๓) เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ มีข้อมูลผลประเมิน
คุณภาพผู้เรียน ในการนามาวิเคราะห์และวางแผนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้สูงขึ้น นาผลการประเมินที่ได้มาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการเรียนการสอนและหาแนวทางยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
ทดสอบระดับชาติต่อไป
๔.๓ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
ศน.ประภาพร มั่นเจริญ ได้เสนอที่ประชุมเกี่ยวกับโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลว่าได้มีการจัด
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเสนอของบประมาณของโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล จานวน ๓๔ โรงเรียนเมื่อวันที่ ๒๗
กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพุทธโสธร โดยมีการพิจารณาการเสนองบประมาณในการพัฒนาจานวน ๓
ส่วน
นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อานวยการ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า การ
พิจารณาการเสนอของบประมาณในการพัฒนาของโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลอาศัยความร่วมมือจาก ๓ ภาคส่วน ได้แก่
ส่วนที่ ๑ โครงสร้าง ส่วนที่ ๒ การส่งเสริมด้านวิชาการ ส่วนที่ ๓ การมีส่วนร่วม โดยนา ๓ หลักใหญ่เป็นตัวตั้ง แล้วให้
โรงเรียนออกแบบออกมาเป็น ๓ เรื่องได้แก่ วิชาการ งานอาชีพ และทักษะชีวิต โดยคณะกรรมการได้พิจารณารายการ
ตามที่โรงเรียนได้เสนอขอมา และได้มีการสรุปไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้โรงเรียนดาเนินการต่อไป
๔.๔ การประกันคุณภาพภายนอกรอบที่สี่
ศน.ชญาภา อิ่มสาราญ ได้เสนอ ให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายนอก รอบสี่
จานวน ๑๗ โรงเรียน โดยในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ สมศ.จะเข้าตรวจประเมินโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๑ และโรงเรียนวัด
หัวสาโรง ซึ่งทาง สมศ.จะดาเนินการประสานโดยตรงกับทางโรงเรียนที่จะเข้ารับการตรวจประเมิน
นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อานวยการ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ได้ให้ข้อคิดเห็นว่าควรมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อนิเทศความพร้อมด้านการประกันคุณภาพ โดยแต่งตั้ง ก.ต.ป.น. และศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการ
เพื่อดาเนินการนิเทศโรงเรียนในเบื้องต้นก่อนที่จะรับการประเมินจาก สมศ.
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ การส่งเสริมกิจกรรมแข่งขันชิงทุนการศึกษาประเภทต่างๆ
นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อานวยการ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เสนอแนวคิดการส่งเสริมการ
แข่งขัน เนื่องจากในวิสัยทัศน์ มีคาว่าสู่มาตรฐานสากล จึงมีแนวคิดว่าจะให้ศูนย์ดาราศาสตร์เป็นแหล่งเรียนรู้ของ สพป.
ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงมีแนวโน้มในเรื่อง ดาราศาสตร์ไขจักรวาล โดยมีลักษณะเป็น ๒ มิติ คือในเรื่องการ
แข่งขัน กับการเข้าค่าย ซึ่งเป็นโครงการในปีการศึกษา ๒๕๖๔ และได้ขอความเห็นแนวคิดของคณะกรรมการในที่ประชุม
ว่ามีแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนในสังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ สู่ความเป็นมาตรฐานสากลต่อไปอย่างไรในปีการศึกษา
๒๕๖๔ – ๒๕๖๕

ศน.มาโนช โคมเดือน เสนอข้อคิดเห็นว่าควรมีการประชาสัมพันธ์หอดูดาวให้มากขึ้น เพื่อให้
ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานภายนอกได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และตารางการจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่ง นายวิสูตร
เจริญวงษ์ ผู้อานวยการ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ได้เสริมว่า หอดูดาวควรมีการเสริมกิจกรรม หรือมีการเปลี่ยนแปลง
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ไม่ซ้ารูปแบบเดิม
๕.๒ แผนปฏิบัติการประจาปี
นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อานวยการ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ได้ขอความเห็นแนวคิดของ
คณะกรรมการในที่ประชุม โดยให้มองระบบงานวิชาการเป็นตัวนา โดยมีกรอบการพัฒนาเป็นมิติของปี ๒๕๖๓ ไว้เพื่อ
ดาเนินการครอบคลุมทุกด้าน
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.
อามรรัตน์
ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวอามรรัตน์ เหลืองอร่าม)
เจ้าหน้าที่ธุรการ
มาโนช
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายมาโนช โคมเดือน)
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

