
 
 

ระเบียบวาระการประชุมประธานเขตคุณภาพการศึกษา 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 

วันที่  ๒  มกราคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุม ๑ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 

--------------------------- 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
                        มติที่ประชุม …………………………………………………………………………………………….. 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
                         ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
      ๔.๑ การวัดและประเมินผล และการเตรียมความพร้อมการทดสอบระดับชาติ 
                              ขั้นพื้นฐาน (O –Net) 

                     ตามท่ีสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ประชุมชี้แจงการ
จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒  เมื่อวันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๒ ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 
จ านวน ๑๘๓ แห่ง มีหน้าที่และการบริหารการจัดการของศูนย์สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓  ดูแลการจัดสอบโรงเรียนทุกสังกัด ยกเว้น สังกัดองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น และ สังกัด
ส านักงานการศึกษาส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้ศึกษาธิการจังหวัดดูแลการจัดสอบ โดยมีสาระส าคัญในการ
ด าเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้ 

                     ๑. ให้ศูนย์สอบ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ด าเนินตามปฏิทินการปฏิบัติการจัดสอบ 
O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (เอกสารหมายเลข ๑) 

                     ๒. หน้าที่และการบริหารการจัดการของศูนย์สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ดูแลการจัดสอบโรงเรียนในสังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ และโรงเรียนในกองก ากับ
การต ารวจตระเวนชายแดน ๒ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน ตชด.บ้านนายาว และโรงเรียน ตชด.บ้านนาอิสาน รวม
ทั้งหมด ๑๕๔ โรงเรียน 

                    ๓. มีการปรับเปลี่ยนหัวหน้าสนามสอบ โดยสามารถให้ผู้อ านวยโรงเรียนที่เป็น 
สนามสอบ ท าหน้าที่หัวหน้าสนามสอบได้ 
                     ๔. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) 
                     ๕. ด าเนินงานจัดสนามสอบในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  ดังนี้ 

                       ๕.๑ สนามสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน ๑๘ สนามสอบ ได้แก่ 
 ๑. โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์ ๑๐. โรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ) 
 ๒. โรงเรียนบ้านท่ากลอย ๑๑. โรงเรียนวัดพงษาราม 
 ๓. โรงเรียนบ้านหนองคอก ๑๒. โรงเรียนวัดหวักระสังข์ 
 ๔. โรงเรียนวัดปากน้ าโจ้โล้ ๑๓. โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน 
 ๕. โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ ๑๔. โรงเรียน ตชด.บ้านนายาว 
 ๖. โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ ๑๕. โรงเรียนบ้านคลองอุดม 
 ๗. โรงเรียนวัดหัวส าโรง ๑๖. โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ 
 ๘. โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน ๑๗. โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 
 ๙. โรงเรียนวัดดงยาง ๑๘. โรงเรียนบ้านหนองยาง 
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                  ๕.๒ สนามสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จ านวน ๑๓ สนามสอบ ได้แก่ 
๑. โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย ๘. โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน 
๒. โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ ๙. โรงเรียนคลองอุดม 
๓. โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด ๑๐. โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา 
๔. โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ ๑๑. โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ 
๕. โรงเรียนวัดหวัส าโรง ๑๒. โรงเรียนบ้านหนองยาง 
๖. โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน ๑๓. โรงเรียนบ้านห้วยหิน (สนามชัยเขต) 
๗. โรงเรียนวัดนาเหล่าบก  

 

     ๔.๒ การบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 
         ๑. การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย 

และจุดเน้นที่จะบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ จัดท า
แผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีการก าหนดเป้าหมาย ระยะเวลาและแนวทางการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจน โดยเน้นต าบลเป็นฐานในการด าเนินงานกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดให้คณะท างานบูรณาการจัดท า
แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับจังหวัด มีหน้าที่แต่งตั้งคณะท างานบูรณาการจัดท าแผนบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับอ าเภอ ในแต่ละอ าเภอ 

         ๒. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ        
จัดท าแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ตามมติคณะรัฐมนตรี มีนโยบายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาด าเนินการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่มีระยะห่างจากโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในต าบลเดียวกันน้อยกว่า ๖ กิโลเมตร เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 
และค านึงถึงโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลเป็นฐาน ข้อมูลพื้นฐานที่กลุ่มนโยบายและแผนรวบรวมข้อมูล 
ไว้ตามระเบียบวาระการประชุม โดยก าหนดให้โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ ากว่า ๘๐ คนลงมา  
รวบรวมจัดท าแผนบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของระทรวงศึกษาธิการ และให้สอดคล้องกับ
มติคณะรัฐมนตรี เพื่อจะได้ด าเนินการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อได้ผลการ
ด าเนินการแล้วส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ จะได้น าเข้าที่ประชุมของคณะท างานบูรณาการจัดท าแผน
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับอ าเภอ ของแต่ละอ าเภอ ซึ่งจะใช้ระยะทางจากโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบลเป็นฐาน ให้คณะท างานบูรณาการจัดท าแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับอ าเภอ ได้เห็น 
เป็นรูปธรรมมากขึ้นรายชื่อโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ ากว่า ๘๐ คนลงมา จ านวน ๓๕ โรงเรียน ดังนี้ 
 ๑. ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์   ๒. วัดสามแยก   ๓. วัดบางกระดาน        
 ๔. วัดกกสับ   ๕. วัดสนามช้าง    ๖. วัดลาดบัวขาว 
 ๗. วัดทางข้ามน้อย   ๘. วัดคูมอญ    ๙. วัดดอนขี้เหล็ก 
 ๑๐. บ้านช าขวาง    ๑๑. บ้านห้วยหิน (พนมฯ)  ๑๒. บ้านหนองเหียง 
         ๑๓. สว่างศรัทธาธรรมสถาน        ๑๔. วัดหนองปรือ           ๑๕. บ้านหนองแสง 
         ๑๖. วัดท่าลาดเหนือ              ๑๗. บ้านหนองสองห้อง    ๑๘. วัดหนองบัว 
         ๑๙. วัดสะแกงาม  ๒๐. บ้านท่าโพธิ์             ๒๑. วัดบางคา  
 ๒๒. วัดไผ่ขวาง                       ๒๓. บางพะเนียง             ๒๔. บ้านท่าม่วง 
         ๒๕. บ้านยางแดง           ๒๖. บ้านนาโพธิ ์           ๒๗. บ้านโป่งตาสา 
         ๒๘. บ้านอ่างตะแบก          ๒๙. ไม้แก้วประชานุเคราะห์   ๓๐. วัดวังกะจะ 
 ๓๑. บ้านเขาสะท้อน  ๓๒. วัดเทพพนาราม  ๓๓. วัดก้อนแก้ว 
 ๓๔. วัดคลองเขื่อน  ๓๕. วัดบางโรง 
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     ๔.๔ การด าเนินงานมูลนิธ ิCCF 
                             มูลนิธิ CCF เพ่ือเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์กรการกุศล มีจุดมุ่งหมายในการให้ความช่วยเหลือเด็กที่ขาดโอกาสผ่านโครงการ
การให้ทุนการศึกษาการจัดหาสวัสดิการให้กับเด็ก โครงการดูแลสุขภาพและโภชนาการ รายละเอียด 
การด าเนินงานของมูลนิธิฯ ที่มีกับโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  
เขต ๒ ดังแนบท้ายระเบียบวาระการประชุมนี้ (เอกสารหมายเลข ๒) 

                       ๔.๓ รายงานผลโรงเรียน/กิจกรรม โรงเรียนวัดดอนทอง  
                             และโรงเรียนไทรทองอุปภัมถ์ 
                             ............................................................................................ ...............................                           
……………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
                        ๕.๑ การจัดงานวันครู ประจ าปี ๒๕๖๓ 

          ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเม่ือวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ มีมติก าหนด 
ให้วันที่ 16 มกราคม ของทุกปีเป็นวันครู โดยให้ความส าคัญต่อครูและอาชีพครูในฐานะที่เป็นผู้เสียสละ
ประกอบคุณงามความดีเพ่ือประโยชน์ของชาติ และประชาชนเป็นอย่างมาก  จึงก าหนดให้วันดังกล่าวเป็นวัน
แห่งการร าลึกถึงความส าคัญของครู เปิดโอกาสให้ครูทั้งหลายได้บ าเพ็ญกุศล ตลอดจนด ารงกิจกรรมอ่ืน ๆ  
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และได้ก าหนดความมุ่งหมายในการจัดกิจกรรมวันครู คือ เพื่อประกอบพิธีระลึกถึง
พระคุณบูรพาจารย์ เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครูกับประชาชนและเพ่ือยกย่อง เชิดชูเกียรติวิชาชีพครู  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดงานวันครู 
จึงได้ก าหนดจัดงานวันครูเพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว 
   ในปี ๒๕๖๓ นี้ จะด าเนินการจัดงานวันครู ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ จึงขอให้ 
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาถึงการจัดงานดังกล่าว 
   มติที่ประชุม ....................................... 
ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
                        ............................................................................................................................. ....                            
……………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
เลิกประชุมเวลา ............... น 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประชมุประธานเขตคุณภาพการศึกษา 
คร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ 

เมื่อวันที่  ๒ มกราคม  ๒๕๖๓   
ณ  ห้องประชุม ๑ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ 

--------------------------- 
ผู้มาประชุม 
     ๑. นายวิสูตร เจริญวงษ ์   ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒   ประธาน 
     ๒. ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์  บุญยืน    รองผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒   
     ๓. นายพงศ์สันต์  โตเจริญ   รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒  
     ๔. นายกมล  วุ่นหน ู    ประธานเขตคุณภาพการศึกษาที่  ๑ 
     ๕. นางกัญญา  สละชั่ว   ประธานเขตคุณภาพการศึกษาที่  ๒ 
     ๖. นายมนตรี  บุญดี    ประธานเขตคุณภาพการศึกษาที่  ๓  
     ๗. นายสาคร เนียมบุญเจือ   ประธานเขตคุณภาพการศึกษาที่  ๔ 
     ๘. นางสาวทองสุข  เตียรักษา   ประธานเขตคุณภาพการศึกษาที่  ๕ 
     ๙. นายอดุลย์  บุญช่วย   ประธานเขตคุณภาพการศึกษาที่  ๖ 
   ๑๐. นายปราโมทย์  จินดางาม   ประธานเขตคุณภาพการศึกษาที่  ๗ 
   ๑๑. นายศุภชัย  เฑียรกุล   ประธานเขตคุณภาพการศึกษาที่  ๘  
   ๑๒. นายปัญญา  เจริญวัฒนะ   ประธานเขตคุณภาพการศึกษาที่  ๙ 
   ๑๓. นายทวีศิลป์ กล้าณรงค์   ประธานเขตคุณภาพการศึกษาที่ ๑๐ 
   ๑๔. นายรฐัวิทย์  เนียรศิร ิ   ประธานเขตคุณภาพการศึกษาที่ ๑๑ 
   ๑๕. นายวิลาศ  ค าภาวงษ์   ประธานเขตคุณภาพการศึกษาที่ ๑๒ 
   ๑๖. นายอ านวย  ผมทอง   ประธานเขตคุณภาพการศึกษาที่ ๑๓ 
   ๑๗. นายบงกช  ตันไล ้    ประธานเขตคุณภาพการศึกษาที่ ๑๔ 
   ๑๘. นายสุนทร วรังษี    ประธานเขตคุณภาพการศึกษาที่ ๑๕ 
   ๑๙. นายซันโย  สังวรด ี   ประธานเขตคุณภาพการศึกษาที่ ๑๖ 
   ๒๐. นายนิรันดร์  เรือนอินทร์   ประธานเขตคุณภาพการศึกษาที่ ๑๗ 
   ๒๑. นางนัฐพร  วิเวกชาติ   ผอ.กลุ่มอ านวยการ 
   ๒๒. นายมาโนช  โคมเดือน   ผอ.กลุ่มนิเทศฯ  
   ๒๓. นายสยาม  สุริยจันทร์   ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
   ๒๔. นางสาวบงกช  สงกรานต์   ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 
   ๒๕. นางสาวมะลิ ลือตระกูลประวัติ  ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 
   ๒๖. นางจินตนา  กฐินทอง   ปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
   ๒๗. นางคุณัญญา ใสสุก   ปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
   ๒๘. นายน าพล  รมพิพัฒน์   ปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ 
   ๒๙. นายอดิศักดิ์  สงกรานต์   ปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.กลุ่มกฎหมายฯ 
   ๓๐. นางกิ่งแก้ว เดชเฟ่ือง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ (แทน) 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
     ๑. นางสาวศศิภรณ์  อ่ินภา   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
     ๒. นางสาวอนรรฆรียา  หนุนชู   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
                        ๑.๑ ขอขอบคุณ รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประธานเขตคุณภาพการศึกษา 
ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายและงาน
ในหน้าที่เป็นอย่างดีตลอดปี ๒๕๖๒ ทุกหน่วยมีความเข้มแข็ง ขอชื่นชมทุกท่านที่มีความตั้งใจจนท าให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักทั่วไป ผลงานทางวิชาการ 
ก็เป็นเลิศ เห็นได้จากผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมฯ ที่ผ่านมา ขอให้รักษาความดีนี้ไว้ สิ่งใดท่ีเป็นอุปสรรค 
ขอให้หาทางแก้ไขด้วยสติปัญญาจะสามารถท าให้ผ่านไปได้ ส าหรับผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ยังยึดหลัก “เรียบง่าย ใส่ใจรายละเอียด ยึดถือความดีเป็นที่ตั้ง” จะน าพาให้
เกิดความส าเร็จ 

              ๑.๒ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
จะเสด็จโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านนาอิสาน ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ ขอให้โรงเรียนในต าบล 
ทุ่งพระยา ต าบลท่ากระดาน ร่วมรับเสด็จ แต่งเครื่องแบบสีกากี แขนยาว สวมหมวก โรงเรียนที่ร่วมจัด
นิทรรศการและกิจกรรม มอบโรงเรียนบ้านโป่งเจริญ และโรงเรียนบ้านหินแร่ มอบศึกษานิเทศก์ร่วมรับผิดชอบ
คือ นางพัชยา ซือมงกง ในการจัดห้องเรียนสาธิตโดยให้ประสานกับโรงเรียนที่เกี่ยวข้องซึ่งได้ด าเนินการ
ประสานเรียบร้อยแล้ว 
     ๑.๓ การท า MOU กับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒  
จะเป็นการฝึกประสบการณ์นักศึกษา ตั้งแต่ปี ๑ – ๔ ในเรื่องการจัดการเรียนการสอน และจะร่วมกันพัฒนา 
ครูพ่ีเลี้ยงให้เป็นแบบอย่างที่ดี ในเรื่องการเรียนการสอน ห้องเรียนท าอย่างไรให้เป็นห้องเรียนคุณภาพ และเป็น
แบบอย่างได้ 
     ๑.๔ แนวนโยบายในการขับเคลื่อนงานยังใช้ ESPG ๑๔ อยู่ ซึ่งจะใช้ถึงกันยายน ๒๕๖๓ 
หรือมีนาคม ๒๕๖๔  ขอเน้นว่า เป้าหมายคือสิ่งส าคัญ เมื่อกระบวนการดี จะเป็นตัวรองรับให้ผลผลิตดี 
กระบวนการดี ปัจจัยดี ผลผลิตดี เน้นกระบวนการเป็นหลัก 
     ๑.๕ โรงเรียนปลอดภัย เนน้การจัดกิจกรรมลูกเสือเกี่ยวกับความปลอดภัย และทักษะชีวิต 
โดยให้โรงเรียนด าเนินการอย่างน้อยต้องผ่านมาตรฐานขั้นต่ า ส าหรับเรื่องยาเสพติดผู้ว่าราชการจังหวัด
ฉะเชิงเทรา เน้นย้ าว่าต้องไม่เกิดข้ึน รวมถึงโรคไข้เลือดออกให้ควบคุมไม่ให้เกิดข้ึนในสถานศึกษา 
      ๑.๖ ห้องเรียนคุณภาพขอให้ประธานเขตคุณภาพการศึกษา ดูแล สนับสนุน ส่งเสริม 
ให้เกิดข้ึนให้ได้ โดยเน้น 
   - หลักสูตรดี 
   - การสอนดี 
   - การใช้สื่อ ท าอย่างไรให้เด็กเรียนอย่างมีความสุข 
   - ต้องมีวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหา 
   - ผลสัมฤทธิ์ดี 
    วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ จะด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย 
ESPG ๑๔  
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      ๑.๗ งาน ๔ งานของโรงเรียน งานวิชาการถือเป็นหัวใจ มอบศึกษานิเทศก์ และ ก.ต.ป.น.
ลงโรงเรียนเพ่ือให้การสนับสนุนในการด าเนินงานวิชาการ รวมถึงงานการเงินและพัสดุ ให้ก ากับดูแลให้ถูกต้อง
ตามระเบียบ กฎหมาย 
   ส าหรับเรื่องหลักสูตร ให้ศึกษานิเทศก์ทุกท่าน ก ากับ ดูแล โดยเฉพาะในเรื่อง
ภาษาอังกฤษ ท าอย่างไรให้นักเรียนเรียนรู้เรื่อง สนุก ต่อไปจะด าเนินการฟ้ืนฟูศูนย์อีริค และศูนย์เพียร์ 
ซึ่งครูจะต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ ซึ่งจะได้ด าเนินการพัฒนาต่อไป ส าหรับเรื่องโค้ดดิ้ง อยากให้มี
รูปแบบในการด าเนินงาน ศึกษานิเทศก์น้อยต้องสร้างครูวิชาการให้เก่งในเรื่องหลักสูตรและการวัดประเมินผล 
ทั้งหมดนี้ให้ศึกษานิเทศก์ได้วางแผนการด าเนินงาน เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนโรงเรียน  
   งานบริหารงานบุคคล ให้มีกระบวนการวางแผนให้ชัดเจน 
   งานงบประมาณ ขอให้โรงเรียนยึดมั่นตาม พ.ร.บ.งบประมาณ การด าเนินการ 
ทุกอย่างจะต้องถูกต้อง ไม่ให้ผิดพลาด ยึดระเบียบ กฎหมาย เมื่อเกิดปัญหาให้แก้ไขให้ถูกต้องหรือขอค าแนะน า
จาก สพป./ หน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อด าเนินการให้ถูกต้องต่อไป การกรอกข้อมูลใน B – OBEC ให้โรงเรียน
ด าเนินการให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลในเรื่องการจัดสรร และการของบประมาณ 
ค่าท่ีดินสิ่งก่อสร้าง 
   ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
                        ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
      ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
      ๔.๑ การวัดและประเมินผล และการเตรียมความพร้อมการทดสอบระดับชาติ 
                              ขั้นพื้นฐาน (O –Net) 

                     ตามท่ีสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ประชุมชี้แจงการ
จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒  เมื่อวันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๒ ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 
จ านวน ๑๘๓ แห่ง มีหน้าที่และการบริหารการจัดการของศูนย์สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓  ดูแลการจัดสอบโรงเรียนทุกสังกัด ยกเว้น สังกัดองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น และ สังกัด
ส านักงานการศึกษาส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้ศึกษาธิการจังหวัดดูแลการจัดสอบ โดยมีสาระส าคัญในการ
ด าเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้ 

                     ๑. ให้ศูนย์สอบ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ด าเนินตามปฏิทินการปฏิบัติการจัดสอบ 
O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (เอกสารหมายเลข ๑) 

                     ๒. หน้าที่และการบริหารการจัดการของศูนย์สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ดูแลการจัดสอบโรงเรียนในสังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ และโรงเรียนในกองก ากับ
การต ารวจตระเวนชายแดน ๒ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน ตชด.บ้านนายาว และโรงเรียน ตชด.บ้านนาอิสาน รวม
ทั้งหมด ๑๕๔ โรงเรียน 

                    ๓. มีการปรับเปลี่ยนหัวหน้าสนามสอบ โดยสามารถให้ผู้อ านวยโรงเรียนที่เป็น 
สนามสอบ ท าหน้าที่หัวหน้าสนามสอบได้ 
                     ๔. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) 
                     ๕. ด าเนินงานจัดสนามสอบในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  ดังนี้ 
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         ๕.๑ สนามสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จ านวน ๑๘ สนามสอบ ได้แก่ 
 ๑. โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์ ๑๐. โรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ) 
 ๒. โรงเรียนบ้านท่ากลอย ๑๑. โรงเรียนวัดพงษาราม 
 ๓. โรงเรียนบ้านหนองคอก ๑๒. โรงเรียนวัดหวักระสังข์ 
 ๔. โรงเรียนวัดปากน้ าโจ้โล้ ๑๓. โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน 
 ๕. โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ ๑๔. โรงเรียน ตชด.บ้านนายาว 
 ๖. โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ ๑๕. โรงเรียนบ้านคลองอุดม 
 ๗. โรงเรียนวัดหัวส าโรง ๑๖. โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ 
 ๘. โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน 
 ๙. โรงเรียนวัดดงยาง 

๑๗. โรงเรียนบ้านลาดกระทิง 
๑๘. โรงเรียนบ้านหนองยาง 
 

                  ๕.๒ สนามสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จ านวน ๑๓ สนามสอบ ได้แก่ 
๑. โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย ๘. โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน 
๒. โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ ๙. โรงเรียนคลองอุดม 
๓. โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด ๑๐. โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา 
๔. โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ ๑๑. โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ 
๕. โรงเรียนวัดหวัส าโรง ๑๒. โรงเรียนบ้านหนองยาง 
๖. โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน ๑๓. โรงเรียนบ้านห้วยหิน (สนามชัยเขต) 
๗. โรงเรียนวัดนาเหล่าบก  

 

     ๔.๒ การบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 
         ๑. การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย 

และจุดเน้นที่จะบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ จัดท า
แผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีการก าหนดเป้าหมาย ระยะเวลาและแนวทางการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจน โดยเน้นต าบลเป็นฐานในการด าเนินงานกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดให้คณะท างานบูรณาการจัดท า
แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับจังหวัด มีหน้าที่แต่งตั้งคณะท างานบูรณาการจัดท าแผนบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับอ าเภอ ในแต่ละอ าเภอ 

         ๒. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ        
จัดท าแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ตามมติคณะรัฐมนตรี มีนโยบายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาด าเนินการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่มีระยะห่างจากโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในต าบลเดียวกันน้อยกว่า ๖ กิโลเมตร เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 
และค านึงถึงโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลเป็นฐาน ข้อมูลพื้นฐานที่กลุ่มนโยบายและแผนรวบรวมข้อมูล 
ไว้ตามระเบียบวาระการประชุม โดยก าหนดให้โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ ากว่า ๘๐ คนลงมา  
รวบรวมจัดท าแผนบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และให้สอดคล้องกับ
มติคณะรัฐมนตรี เพื่อจะได้ด าเนินการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อได้ผลการ
ด าเนินการแล้วส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ จะได้น าเข้าที่ประชุมของคณะท างานบูรณาการจัดท าแผน
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับอ าเภอ ของแต่ละอ าเภอ ซึ่งจะใช้ระยะทางจากโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบลเป็นฐาน ให้คณะท างานบูรณาการจัดท าแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับอ าเภอ ได้เห็น 
เป็นรูปธรรมมากขึ้นรายชื่อโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ ากว่า ๘๐ คนลงมา จ านวน ๓๕ โรงเรียน ดังนี้ 
 ๑. ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์   ๒. วัดสามแยก   ๓. วัดบางกระดาน        
 ๔. วัดกกสับ   ๕. วัดสนามช้าง    ๖. วัดลาดบัวขาว 
 



 
- ๕ - 

 ๗. วัดทางข้ามน้อย   ๘. วัดคูมอญ    ๙. วัดดอนขี้เหล็ก 
 ๑๐. บ้านช าขวาง    ๑๑. บ้านห้วยหิน (พนมฯ)  ๑๒. บ้านหนองเหียง 
         ๑๓. สว่างศรัทธาธรรมสถาน        ๑๔. วัดหนองปรือ           ๑๕. บ้านหนองแสง 
         ๑๖. วัดท่าลาดเหนือ              ๑๗. บ้านหนองสองห้อง    ๑๘. วัดหนองบัว 
         ๑๙. วัดสะแกงาม  ๒๐. บ้านท่าโพธิ์             ๒๑. วัดบางคา  
 ๒๒. วัดไผ่ขวาง                       ๒๓. บางพะเนียง             ๒๔. บ้านท่าม่วง 
         ๒๕. บ้านยางแดง           ๒๖. บ้านนาโพธิ ์           ๒๗. บ้านโป่งตาสา 
         ๒๘. บ้านอ่างตะแบก          ๒๙. ไม้แก้วประชานุเคราะห์   ๓๐. วัดวังกะจะ 
 ๓๑. บ้านเขาสะท้อน  ๓๒. วัดเทพพนาราม  ๓๓. วัดก้อนแก้ว 
 ๓๔. วัดคลองเขื่อน  ๓๕. วัดบางโรง 

     ๔.๓ การด าเนินงานมูลนิธ ิCCF 
                             มูลนิธิ CCF เพ่ือเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์กรการกุศล มีจุดมุ่งหมายในการให้ความช่วยเหลือเด็กที่ขาดโอกาสผ่านโครงการ
การให้ทุนการศึกษาการจัดหาสวัสดิการให้กับเด็ก โครงการดูแลสุขภาพและโภชนาการ รายละเอียด 
การด าเนินงานของมูลนิธิฯ ที่มีกับโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  
เขต ๒ ดังแนบท้ายระเบียบวาระการประชุมนี้ (เอกสารหมายเลข ๒)  
   ทั้งนี้ ให้ผู้บริหารโรงเรียนในอุปถัมภ์ของมูลนิธิฯ ประชุมจัดท าบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือกับ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ 

                       ๔.๔ รายงานผลโรงเรียน/กิจกรรม โรงเรียนวัดดอนทอง  
                             และโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ 
                              โครงการสถานศึกษาต้นแบบยกระดับคุณภาพการศึกษา เกิดจากการร่วมมือ  
จากบริษัท เชฟรอน ประเทศไทย (มูลนิธิคีนัน) คุรุสภา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต ๒ คัดเลือกโรงเรียนในสังกัด ๒ โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ คือ 
                             ๑. โรงเรียนบ้านไทรทองอุปถัมภ์ และโรงเรียนวัดดอนทอง และมีโรงเรียน 
วัดหัวกระสังข์ เป็นโรงเรียนสังเกตการณ์ หรือคู่ขนานร่วมพัฒนางาน 
                             ๒. การด าเนินการ ให้ครูผู้สอนชั้น ป.๔ ป.๕ ป.๖  ทั้ง ๒ โรงเรียน คิดวิเคราะห์ปัญหา
การเรียนการสอนใน ๓ สาระวิชา ดังนี้ ป.๔ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.๕ วิชาคณิตศาสตร์ ป.๖ วิชาภาษาไทย  
                             ๓. เมื่อได้ปัญหาการเรียนการสอนแล้ว ครูมาร่วมกันออกแบบการจัดการเรียนการสอน 
โดยเริ่มตั้งแต่จัดท าตารางสอน จัดท าแผนการสอน เริ่มข้ันน าเข้าสู่บทเรียน ขั้นการเรียนการสอน การใช้สื่อ 
การสอน การใช้ค าถาม ขั้นสรุปการสอน และการวัดผลประเมินผล 
                             ๔. น าแผนการสอนนี้ไปลงจัดการเรียนการสอนจริงในชั้นเรียน แล้วก าหนดการจัด 
การสอนโดยการเปิดบ้าน ในรอบที่ ๑ ( LOOP ๑) โดยมีผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ครูผู้สอน ๓ โรงเรียนดังกล่าว  
คณะศึกษานิเทศก์ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยบูรพา คณะท างานของคุรุสภาและบุคลากรของบริษัท เชฟรอน 
ร่วมสังเกตการสอน  หลังการสอนจะมีการสะท้อนความคิดจากทุกฝ่ายที่สังเกตการณ์ 
                             ๕. ลกัษณะการสอน  สอนโดยใช้กระบวนการ Think- Pare- Share เด็กนักเรียน 
คิดหาค าตอบคนเดียวก่อน แล้วมาร่วมหาค าตอบและแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อน แล้วร่วมเสนอความคิด 
กับเพ่ือนทั้งห้อง 
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                             ๖. หลังจากการสอนแล้ว ครูผู้สอน จะรวบรวมค าที่ผู้เชี่ยวชาญ มาร่วมปรับแผนการ
สอนกันใหม่  เพ่ือที่จะใช้ในการเรียนการสอนต่อไป แล้วน าผลการจัดการเรียนการสอน มาเปิดบ้านอีกครั้ง  
เป็นรอบที่ ๒ (LOOP ๒)   
                             ๗. ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง อาจจะมีการเปิดบ้านในรอบต่อ ๆ ไป ก็จะเป็น  LOOP 
๓, LOOP ๔ จนหมดข้อแก้ไขต่าง ๆ 

เพ่ิมเติม 
                       ๑. คณะศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วย 
                           ๑.๑ โรงเรียนไทรทองอุปภัมถ์ นายภควัต  ตลับเพชร  นางรัศมี  มีเดช   
                                 นางพัชยา ซือมงกง 

                                ๑.๒ โรงเรียนวัดดอนทอง นายมาโนช  โคมเดือน นางประภาพร มั่นเจริญ 
                       ๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ได้สนับสนุน 
                           ๒.๑  เรื่องการศึกษาดูงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แก่ครูผู้สอนทั้ง ๓ โรงเรียน 
                           ๒.๒  โรงเรียนทั้งสองโรงเรียน ได้รับจัดสรรสื่อไมโครชิพ จ านวน ๑ ห้องเรียน 
                           ๒.๓  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดค่ายภาษาไทยเดย์แคมป์แก่นักเรียน 
                                  ทั้ง ๓ โรงเรียน จ านวน ๑ วัน ณ โรงแรมซันไรส์ลากูน บางคล้า  
                                  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

                                 ๓.  โรงเรียนทั้งสอง ยังได้ไปร่วมการอบรมเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนการสอน        
                                     ประชุมน าเสนองานรวมกับ ๔ ภูมิภาค ที่ร่วมโครงการ ณ คุรุสภา  
                                     และในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จะไปร่วมอีกหนึ่งครั้ง เพ่ือสรุปผลงาน 
                        ๔.๕ ข้อมูลสารสนเทศของเขตพ้ืนที่ขณะนี้มีโปรแกรมทัชสกรินแล้ว โดยมีห้อง 
WARROOM โรงเรียนใดที่ต้องการใช้สามารถมาใช้ได้ ทั้งนี้จะท าการทดสอบโปรแกรมอีกครั้งในวันที่ ๑๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๓ 
     ๔.๖ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ก าลังจัดท าห้องกาแฟ ส าหรับบริการผู้มาติดต่อราชการ  
หากโรงเรียนใดต้องการหนังสือหรือเอกสารใดให้แจ้งเขตพ้ืนที่จะด าเนินการจัดเตรียมไว้ให้ มีบริการ 
เครื่องปริ๊นเตอร์ คอมพิวเตอร์ ในห้องกาแฟ สามารถรับประทานกาแฟได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้จะเปิด
ให้บริการตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. เปิดอีกครั้งเวลา ๑๖.๓๐ น. โดยจะจัดเวรดูแลให้บริการสับเปลี่ยน
กันไปทุกวัน  
   ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
                        ๕.๑ การจัดงานวันครู ประจ าปี ๒๕๖๓ 

          ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเม่ือวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ มีมติก าหนด 
ให้วันที่ ๑๖ มกราคม ของทุกปีเป็นวันครู โดยให้ความส าคัญต่อครูและอาชีพครูในฐานะที่เป็นผู้เสียสละ
ประกอบคุณงามความดีเพ่ือประโยชน์ของชาติ และประชาชนเป็นอย่างมาก  จึงก าหนดให้วันดังกล่าวเป็นวัน
แห่งการร าลึกถึงความส าคัญของครู เปิดโอกาสให้ครูทั้งหลายได้บ าเพ็ญกุศล ตลอดจนด ารงกิจกรรมอ่ืน ๆ  
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และได้ก าหนดความมุ่งหมายในการจัดกิจกรรมวันครู คือ เพื่อประกอบพิธีระลึกถึง
พระคุณบูรพาจารย์ เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครูกับประชาชนและเพ่ือยกย่อง เชิดชูเกียรติวิชาชีพครู  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดงานวันครู 
จึงได้ก าหนดจัดงานวันครูเพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว 
 




