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มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 



 รายงานการประชุม 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

คร้ังที่...1..../2561 

วันพฤหัสบดี ท่ี 7  มิถุนายน  2561  ณ  ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ เวลา 09.30  น. 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 

 ------------------------------ 

ผู้มาประชุม 

ท่ี ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นางละออตา  พงษ์ฤ

ทัศน์   

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 
ปฏิบัติราชการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 

เขต 2 

ประธานกรรมการ 

2 นายพิทยา  บริจาค ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวัดหลวง กรรมการที่เป็นผู้แทน

ผู้บริหารสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานของรัฐ 

3 นายบุญเพ็ง  วงษ์สิม ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลจุมพล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้าน

การศึกษาปฐมวัย 
4 นายนิยม  ดงงาม ผู้อ านวยการโรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้าน

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
5 นายพัชระ  งามชัด ผู้อ านวยการโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้าน

การวิจัยและประเมินผล 
6 นายอิทธิวัตร(ชัชฌาณิศวร์) 

วิเศษพงศภัทระ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาตาล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้าน

การบริหารการศึกษา 

7 นายอุดมสิน ค ามุงคุณ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านต้อน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้าน

ศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม 
8 นายตุ๊  จงรักษ์ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด

การศึกษา 

กรรมการและเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 

  - ไม่มี - 

ผู้เข้าร่วมประชุม 



  1. นายอ านวย ทิพย์ก าจร    ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

หนองคาย เขต 2 

  2. นางอรอุมา  บวรศักด์ิ ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 

3. นายภัทรชัย  ธรรมคุณชัย  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 

4. นางสาวอภิญญา  ชนชนะกุล   ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 

เร่ิมประชุมเวลา  09.30  น.  

  ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 แนะน าตัวคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
ท้ังหมด  

จ านวน 8 คน โดยมีคณะกรรมการเปล่ียนช่ือตัวคือ นายอิทธิวัตร  วิเศษพงศ์ภัทร เป็น นายชัชฌาณิศวร์ 

วิเศษพงศภัทระ แจ้งบทบาทหน้าท่ีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.

ต.ป.น.)    (รายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระฯ) 

1.2 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ควรมีการประชุม       
ทุกๆเดือน โดยจะจัดให้มีปฎิทินในการประชุมปฏิบัติงาน เพื่อขับเคล่ือนงานวิชาการส านักงานเขตพื้นท่ี อาทิ 

- การจัดท าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Anti-Corruption Education  (รายละเอียดตาม 
เอกสารประกอบระเบียบวาระฯ) 

- การจัดกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม โดยให้โรงเรียนถอดบทเรียนโครงงานคุณธรรมจากหนังสือ
คู่มือโครงงานคุณธรรม โครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระฯ) 

- ควรจัดให้มีแผนผัง โครงสร้างการปฏิบัติงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) จัดหารูปถ่าย/จัดท า และติดไว้ในมุมท่ีมองเห็นชัดเจนและสวยงาม 

- ให้กรรมการและเลขานุการได้ไปศึกษาระเบียบการเบิกจ่ายเงินเบ้ียประชุมรายเดือน /รายครั้ง  
โดยศึกษาค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ดังนี้   

1) คณะกรรมการ โดยประธานกรรมการ จ านวน 2,000 บาท /กรรมการ 1,600 บาท                    
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 1,600 บาท   



2) คณะอนุกรรมการ  โดยประธานกรรมการ จ านวน 1,250 บาท /กรรมการ 1,000 บาท                    
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 1,000 บาท                  

                       (รายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระฯ)  

ระเบียบวาระที่  2  เรื่อรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่  3   เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

 3.1 ผลการประเมินการอ่าน-การเขียน ปีการศึกษา 2560 

  ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ก าหนดให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ทุกแห่งประเมินผลการอ่านออกเขียนได้ของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

เมื่อจบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ต้องอ่านออกเขียนได้และมีมาตรการประเมินผลให้เป็นรูปธรรม โดยก าหนด

ตารางให้มีการประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

   3.1.1 การประเมินท่ีเครื่องมือประเมินจัดท าโดยสถาบันภาษาไทย ส านักวิชาการและ

มาตรฐานการศึกษา สพฐ. มีวิธีการประเมินโดยโรงเรียนและสลับโรงเรียนในเครือข่ายและกรอกผลการ

ประเมินผ่านโปรแกรม electronic Monitoring and Evaluation System : eMES มีก าหนดตามตาราง 

ดังนี ้

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

ครั้งท่ี 1 ป.1-ม.3 ภายในวันท่ี 30 มิ.ย.60 ครั้งท่ี 1 ป.1-ม.3 ภายในวันท่ี 30 พ.ย.60 

ครั้งท่ี 2 ป.1-ม.3 ภายในวันท่ี 31 ส.ค.60 ครั้งท่ี 2 ป.1-ม.3 ภายในวันท่ี 31 มิ.ย.61 

 

   3.1.2  การประเมินท่ีเครื่องมือประเมินจัดท าโดยส านักทดสอบทางการศึกษาส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีก าหนดตามตาราง ดังนี้ 

 



ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

- ระหว่างวนัท่ี 19-23 กุมภาพันธ์ 2561 

 

  ผลการประเมิน (รายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระฯ)  

- การอ่านออกเสียง  73% อยู่ในระดับดี  การอ่านรูเ้รื่องได้คะแนนลดลง 
ท่ีประชุมเสนอให้วางแผนต้ังเป้าหมาย ก าหนดกรอบให้คะแนนอยู่ในระดับดีมาก ให้เลขานุการน าข้อมูลมา

วิเคราะห์ ท่ีนักเรียนได้คะแนนเพิ่มข้ึน หรือว่าลดลง เป็นเพราะสาเหตุใด โดยให้เปรียบเทียบข้อมูลของปีท่ีแล้ว 

ก าหนดกรอบเป้าหมายให้เป็นระดับช้ัน น าปัญหาท่ีพบมาเสนอแนวทางการพัฒนาให้ดีขึ้น แล้วน ามาเสนอใน

การประชุมคราวต่อไป 

 3.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 

 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET) 

ก าหนดโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน มอบหมายให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เป็นศูนย์สอบ

และด าเนินการทดสอบให้กับนักเรียนท่ีก าลังศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 รวมท้ัง

นักเรียนเทียบเท่าในแต่ละระดับช้ัน เนื้อหาใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2561โดยมีวัตถุประสงค์ของการทดสอบ คือ 1) เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี

ท่ี 6 

2) เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 3) เพื่อน าผลการทดสอบไปใช้เป็น

องค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา 4) เพื่อน าผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน 

ของโรงเรียน 5) เพื่อน าผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ 6) เพื่อน าผล

การทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น ด าเนินการทดสอบในระหว่างวันท่ี 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศผล 

การประเมินเมื่อวันท่ี 25-26 มีนาคม 2561 สรุปได้ดังรายละเอียดเอกสารท่ีแนบ  

 ผลการประเมิน (รายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระฯ)  

 -  การรายงานผลสอบจะจัดข้อมูลเรียงล าดับคะแนนรวมจากมากไปหาน้อย โดยเน้นกลุ่มโรงเรียนท่ี

อยู่ 1-10 อันดับบนสุด เช่น โรงเรียนบ้านแป้น โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย และกลุ่มโรงเรียนท่ีอยู่ 1-10 อันดับ

ล่างสุด เช่นโรงเรียนบ้านหนองอั้ว โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ โรงเรียนบ้านค าปะกั้ง เป็นต้น 



 ท่ีประชุมเสนอ ให้จัดท าแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทั้งปีการศึกษา เพราะโดยปกติจะเริ่มอย่าง

จริงจังในภาคเรียนท่ี 2 และวางแผนการคัดนักเรียนแข่งขันทักษะวิชาการ ตัวแทนส านักงานเขตให้แล้วเสร็จใน

ภาคเรียนท่ี 1 การจัดกิจกรรมลูกเสือ การแข่งขันกีฬาภายในส านักงานเขตก็ให้จัดท าปฏิทินการท างานให้

ชัดเจน ให้ต้ังคณะกรรมการยกร่างคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.

ต.ป.น.)   โดย นายฌัชฌาณิช วิเศษพงศ์ภัทรและนายพัชระ  งามชัด โดยสรรหาจาก ผู้อ านวยการโรงเรียนท่ีมี

ผลการสอบอยู่ในระดับสูง พร้อมกับครูที่สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลการเรียนสูง 

  3.3 การประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ของนักเรียน 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560 

  การประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ของนักเรียน 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินความสามารถพื้นฐานท่ีจ าเป็นของ

นักเรียนในด้านภาษา (Literacy) ด้านค านวณ (Numeracy) และด้านเหตุผล (Reasoning ability) 2) ก ากับ 

ติดตามและควบคุมคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 เพื่อให้เกิดการพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง 

ซึ่งเป็นส่วนหนึง่ของการประกนัคุณภาพผู้เรียน 3) ให้ได้ข้อมูลย้อนกลับ ส าหรับใช้ในกระบวนการตดัสินใจ 

และก าหนดแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

โดยใช้เครื่องมือวัดเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ (Multiple choices) ซึ่งสาระของการประเมินไม่ยึด

ติดกับเนื้อหา (Contents) ในบทเรียนแต่จะมุ่งเน้นท่ีจะประเมินส่ิงท่ีเป็นผลท่ีเกิดจากการเรียนรู้ทั้งในและ 

นอกห้องเรียนและบริบท (Contexts) รอบตัวนักเรียน ซึ่งองิมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จัดท าโดย ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยด าเนินการทดสอบให้กับนักเรียนทุกคนทุกสังกัด ในวันท่ี 9 มีนาคม 2561 

มีผลการประเมิน ดังแนบ 

 ผลการประเมิน (รายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระฯ)   

- ท่ีประชุมเสนอให้มีการวางแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ตั้งแต่ต้นปี และมีการอบรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์กับ 

ครูผู้สอนด้วย 

 3.4 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2560 



  ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกนั

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระหว่างวันท่ี 1-17 

พฤศจิกายน 2560 นั้น 

  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีผลการประเมิน ดังเอกสารแนบ 

 ผลการประเมิน (รายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระฯ)  

- ประธานในท่ีประชุมมอบหมายให้ ผอ.กลุ่มนิเทศฯเป็นผู้ดูแล โดยมีนายเวชยันต์ ภูละคร 
ศึกษานิเทศก์ เป็น 

ผู้รับผิดชอบและส่งข้อมูลเข้าระบบให้ทันก าหนดการและให้ตรวจสอบ ประสานงานกับฝ่าย ICT คือ ผอ.

สัมพันธ์ พันธ์พิมพ ์

และจะมีการประชุมกรอกข้อมูล ในวันท่ี 12 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทรธรรมธาดา 

 3.5 รายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 66 ประจ าปีการศึกษา 2560 

  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ได้น านักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 66  ประจ าปีการศึกษา 2560 ในระดับภาคและระดับประเทศ ดังนี้ 

   3.5.1  ระดับภาค ระหว่างวันท่ี 8-10  ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น  

      3.5.2  ระดับประเทศ ระหว่างวันท่ี 11-13 กมุภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ประชุม 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต  มีผลการแข่งขัน ดังเอกสารแนบ 

 ผลการแข่งขัน (รายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระฯ)  สพป.หนองคาย เขต 2 อยู่ใน

ล าดับท่ี 140 เศษ จากส านักงานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาท้ังหมด 183 เขต 

 3.6 นโยบายการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  

เขต 2  ยึดหลัก NAGA Model (รายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระฯ)   

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

 4.1 การด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการนิเทศ ประจ าปีการศึกษา 2561 

มติที่ประชุม 

 การจัดท าแผนปฏิบัติการนิเทศให้น ามาจากงานนโยบาย 24 งาน จากนั้นให้ศึกษานิเทศก์ ได้จัดท า

เป็นปฏิทินการปฏิบัติงาน พร้อมท้ังสร้างเป็นไฟล์ น าไปแขวนไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของเขตให้ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาได้รับทราบ 

 4.2  การประเมินโรงเรียนดีเด่นในด้านต่างๆเพื่อรบัรางวัลระดับสถานศึกษา 



มติที่ประชุม 

ทางส านักงานเขตพื้นท่ีต้องแจ้งประกาศรับสมัคร แจ้งรายละเอียดเพื่อรับการประเมิน มี 

เครื่องมือ ในการประเมินตัวช้ีวัดในแต่ละด้านเพื่อให้ทุกโรงเรียนได้รับทราบ และมีส่วนร่วมในการประเมินเพื่อ

ขอรับรางวัลในแต่ละกิจกรรม 

 4.3 การแต่งต้ังกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มติที่ประชุม 

เสนอให้มีการแต่งต้ังกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ จ านวน 2 คน คือ 

1. นางอรอุมา บวรศักด์ิ ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
2. นายภัทรชัย ธรรมคุณชัย  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 

 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

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

 

เลิกประชุมเวลา 12.10 น. 

            ลงช่ือ         ตุ๊  จงรักษ์      ผู้จดรายงานการประชุม 

                  (นายตุ๊  จงรักษ์) 

                                                ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

             

                                                   ลงช่ือ  ละออตา  พงษ์ฤทัศน์     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

      (นางละออตา  พงษ์ฤทัศน์) 

     ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 

              ปฏิบัติราชการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

              

 



รายงานการประชุม 

 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
 
 

 

 

 

คร้ังที่  1  /2561 
วันพฤหัสบดี ที่ 7  มิถุนายน  2561  เวลา 09.30  น.   

ณ หอประชุมสุนทรธรรมธาดา  
 

 

       ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



  รายงานระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา(ก.ต.ป.น.)  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 

คร้ังที่ 2  / 2562 

วันจันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระสุรยิะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2 

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

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

  1.1 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา วิทย
ฐานะเช่ียวชาญ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  มีก าหนด ในวันท่ี 
26 กุมภาพันธ์ 2562  แจ้งท่านผอ.บุญเพ็ง  วงษ์สิม  อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพสัิย กล่าว
ต้อนรับ คณะกรรมการประเมิน และเชิญคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ ศึกษาเข้าร่วมเป็นเกียรติ 
การแต่งกายสวมชุดสูทของ      ก.ต.ป.น. และ จะเชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมด้วย  

  1.2 วันท่ี 19 - 27 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
หนองคายเขต 2 จะเป็น ประธานการอบรมเตรียมความพร้อม ผู้อ านวยการสถานศึกษา ท่ีโรงแรมนภาลัยและ
โรงแรมอินเตอร์รีสอร์ท  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี ในส่วนของวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2562 ท่านผอ. เขต จะ
เข้ามาซักซ้อมการประเมินวิทยฐานะเช่ียวชาญ ส าหรับ สพป.หนองคาย เขต 2 ในรอบนี้จะมีข้าราชการครูเข้า
ร่วมอบรมเพื่อเป็นผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 8 คนและจะบรรจุ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน ในวันท่ี 1 
มีนาคม 2562  

  1.3 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันท่ี 24 มีนาคม 2562 ขอให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาวางตัวเป็นกลาง ด้วยความสุจริต การปฏิบัติงานให้ถูกระเบียบเป็นแบบอย่างท่ีดีของการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 

 

  มติท่ีประชุม    รับรอง 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

3.1 สรุปการด าเนินงานทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 
2561  ตามท่ีส านักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ก าหนดให้มีการทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐาน O – NET ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันท่ี 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2562 ผ่านมานั้น 

     การด าเนินการของศูนย์สอบส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต 2 โดย
มีสนามสอบ ระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 15 สนามสอบ ด าเนินการทดสอบวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2562 



และระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 8 สนามสอบ ด าเนินการทดสอบวันท่ี 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2562 สรุปผลการ
ด าเนินงานเบ้ืองต้น ส่งรายงานผลการด าเนินสถาบันทดสอบทางการศึกษาเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ดังนี้  

1) ข้อมูล ระดับช้ันจ านวนผู้มีสิทธิ์สอบตามรายช่ือท่ีเข้าสอบจริง  
ท่ี ระดับชั้น จ านวนห้อง พิเศษ เข้าสอบ ขาดสอบ กรณี

พิเศษ 
เข้าสอบ
ทั้งสิ้น 

1 ระดับช้ันประถมศึกษาปี
ท่ี 6 

86 2 2,337 28 22 2,359 

2 ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 26 -   629 45 9   639 
รวม 112 2 2,966 73 31 2,998 

-2- 
                   2)   ปัญหา 

    - การแต่งต้ังคณะกรรมการกลางบางสนามมีจ านวนน้อย ท าให้การด าเนินงานล่าช้า 
    - คณะกรรมการไม่ศึกษาคู่มือให้ละเอียด 
    - ระยะเวลาในการรับส่งกระดาษค าถาม ค าตอบ ให้เวลาน้อยไป 
    - โรงเรียนท่ีเป็นสนามสอบเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ควรใช้โรงเรียนขนาดใหญ่ และกระจาย
สนามสอบ 

                   3)   ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา 
      - ควรเพิ่มระยะเวลาในการรับส่งกระดาษค าถาม ค าตอบ เป็น 1 ช่ัวโมง 
      - ขยายเวลาสอบนักเรียนช้ัน ป.6 เป็น 2 วัน 
      - ควรมีข้อมูลนักเรียนเด็กพิเศษท่ีชัดเจน ล่วงหน้าก่อนสอบ 
      - แบบฟอร์ม O – NET เพื่อความสะดวกของคณะกรรมการ 

3.2  การทดสอบการอ่านของนักเรียนช้ัน ป.1 ปีการศึกษา 2561 วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562 

ผ่านมาปัญหาท่ีพบคือ ครูไม่ศึกษาคู่มือรายละเอียดการด าเนินการจึงท าให้การด าเนินการนั้นไม่

ราบรื่นเท่าท่ีควร แต่โดยรวมด าเนินการได้ถูกต้องตามแนวปฏิบัติ       

3.3  การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 21 โรงเรียน วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเตรียม

ความพร้อมข้อมูล เข้ารับการประชุมระดับภาค วันท่ี 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเจริญธานี จ.

ขอนแก่น 

 3.3 การด าเนินการทดสอบ NT ช้ัน ป.3 วันท่ี 6 มีนาคม 2562 

 3.4 การเตรียมการทดสอบปลายภาคโดยข้อสอบกลาง สพฐ. สรุปจ านวนหน้า  ข้อสอบกลาง 

2561 

วิชา จ านวนหน้า จ านวนคน 



ข้อสอบ (ปก + ค าชี้แจง) กระดาษค าตอบ 

คณิตศาสตร์  ป.2 
คณิตศาสตร์  ป.4 
คณิตศาสตร์  ป.5 

18 
21 
22 

1 
1 
1 

ป.2 -1,843 
ป.4 -1846 
ป.5 -1873  

ภาษาไทย  ป.2 
ภาษาไทย  ป.4 
ภาษาไทย  ป.5 

13 
22 
22 

2 
2 
2 

ป.2 -1,843 
ป.4 -1846 
ป.5 -1873  

ภาษาอังกฤษ  ป.2 
ภาษาอังกฤษ  ป.4 
ภาษาอังกฤษ  ป.5 

14 
14 
13 

1 
1 
1 

ป.2 -1,843 
ป.4 -1846 
ป.5 -1873  

วิทยาศาสตร์  ป.2 
วิทยาศาสตร์  ป.4 
วิทยาศาสตร์  ป.5 

18 
25 
24 

1 
2 
2 

ป.2 -1,843 
ป.4 -1846 
ป.5 -1873  

รวม  ระดับประถม 226 17 5,562 
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สรุปจ านวนหน้า  ข้อสอบกลาง 2561ระดับ  มัธยมศึกษา 

วิชา 
จ านวนหน้า จ านวนคน 

ข้อสอบ (ปก + ค าชี้แจง) กระดาษค าตอบ 

คณิตศาสตร์  ม.1 
คณิตศาสตร์  ม.2 

21 
20 

1 
1 

ม.1 - 504 
ม.2 - 487 

ภาษาไทย  ม.1 
ภาษาไทย  ม.2 

21 
21 

2 
2 

ม.1 - 504 
ม.2 - 487 

ภาษาอังกฤษ  ม.1 
ภาษาอังกฤษ  ม.2 

20 
19 

1 
1 

ม.1 - 504 
ม.2 - 487 

วิทยาศาสตร์  ม.1 
วิทยาศาสตร์  ม.2 

33 
30 

2 
2 

ม.1 - 504 
ม.2 - 487 

รวม  มัธยม 185 12 991 

รวม  ประถม 226 17 5,562 

รวม  ระดับประถม+มัธยม 411 29 6,553 



 

3.5  การสอบ NT ของระดับช้ันป 3 จะด าเนินการสอบในวันท่ี 6 มีนาคม 2562 
3.6  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐประจ าปี 

งบประมาณ 2562 กรอบการประเมินจะมี 10 ตัวชี้วัด ITA คือ 1. การปฏิบัติหน้าท่ี 2. การใช้งบประมาณ 3. 
การใช้อ านาจ 4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 5. การแก้ไขปัญหาทุจริต  6.คุณภาพการด าเนินงาน 7. 
ประสิทธิภาพการส่ือสาร 8.การปรับปรุงระบบการท างาน 9. การเปิดเผยข้อมูล 10.การป้องกันการทุจริต 

โดยมีเครื่องมือวัด 3 แบบ 1) แบบวัดการรับรู้ผู้ท่ีมีส่วนได้เสียภายในหรือแบบ (แบบ IIT)  2) 
แบบวัด 

การรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(แบบ EIT) และ 3) แบบการตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะหรือ(แบบ OIT)  
ท้ังนี้มอบหมายให้บุคลากรทุกท่านได้เตรียมข้อมูลในการท าการประเมินตามตัวชี้วัดดังกล่าว 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

 

  4.1 การก าหนดการจัดสอบข้อสอบกลาง 

มติที่ประชุม 

   ด าเนินการสอบข้อสอบกลาง โดยส่งไฟล์ข้อสอบในวันท่ี 8 มีนาคม 2562 ส่งไฟล์ เฉลย

แบบทดสอบในวันท่ี 12 มีนาคม 2562 ให้โรงเรียนด าเนินการเตรียมข้อสอบเองโดยส่งไฟล์ข้อสอบวันท่ี 8 

มีนาคม และทดสอบวันท่ี 11-12 มีนาคม 2562 รายงานผลการทดสอบ 15 มีนาคม 2562 ส าหรับค่าใช้จ่ายให้

ทางโรงเรียนจัดหางบประมาณและด าเนินการเอง ทางส านักงานเขตจะจัดส่งไฟล์ข้อสอบให้เท่านั้น 

4.2 โรงเรียนแกนน าการจัดการศึกษาปฐมวัยแบบไฮสโคป (High Scope) 

โรงเรียนเป้าหมายของ สพฐ.คือโรงเรียนอนุบาลประจ าเขต คือโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพน

พิสัย       แต่เนื่องจากโรงเรียนดังกล่าวน านวัตกรรมมอนเตสซอรี่มาใช้แล้ว ท่ีประชุมเสนอเพื่อพิจารณา 3 

โรงเรียน คือ           1. โรงเรียนอนุบาลหนองควาย  2. โรงเรียนบ้านดงสระพัง และ 3. โรงเรียนบา้นนาฮ า 

เพื่อพิจารณาจัดการศึกษาปฐมวัยแบบไฮสโคป (High Scope) 

มติที่ประชุม   

พิจารณาเลือกโรงเรียนอนุบาลหนองควาย เป็นแกนน าการจัดการศึกษาปฐมวัยแบบไฮสโคป  (High Scope) 

4.3 การลาออกของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
    1) นายพิทยา  บริจาค   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวัดหลวง  ขอลาออกเพื่อลง

สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ต้ังแต่วันท่ี 14 มกราคม 2562  



    2) นายนิยม  ดงงาม      ขอลาออกเพราะมีภาระหน้าท่ีๆไม่สะดวก ในการปฏิบัติหน้าท่ีใน
ต าแหน่ง คณะกรรมการฯและ ได้รับคัดเลือกให้เป็น ผู้อ านวยการส่งเสริมสวัสดิภาพครูและสวัสดิการและ
บุคลากรทางการศึกษา จังหวัดบึงกาฬ จึงควรพิจารณาให้เลือกคณะกรรมการขึ้นมาใหม่ ท้ัง 2 ท่าน  

มติที่ประชุม   
เสนอให้คัดเลือกในการประชุมผู้บริหารและบุคลากร ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา 
หนองคาย เขต 2 ซึ่งจะมีการประชุมใน วันท่ี 5 มีนาคม 2562 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่นๆ 

5.1 งานบวงสรวง อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ และงานกาชาด ประจ าปี 2562 จังหวัดหนองคาย  
ในส่วนของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จะเป็นเจ้าภาพใน 

งานบวงสรวง   วันท่ี 6 มีนาคม 2562 โดย นางละออตา  พงษ์ฤทัศน์  ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 จะร่วมแสดง
ในงานนี้ ซึง่เป็นการแสดงแสง สีเสียง ประจ าป ีเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติวีรบุรุษ สงครามปราบฮ่อของจังหวัด
หนองคาย โดยทางส านักงานเขตฯส่งนักแสดงสมทบ ชาย 2 คนหญิง 2 คนคือ 1. นายธีรพงษ์ สังขห์ลอด 2. 
นายภัทรชัย  ธรรมคุณชัย     3. นางนันท์  ภูอากิจ และ 4. นางสาวสมัญญา ธารเอีย่ม 

เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 

 

            ลงช่ือ     ร าเพย ทินกระโทก     ผู้จดรายงานการประชุม 
              (นางร าเพย ทินกระโทก) 

                                                ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

  

 

 

 

 

 



รายงานการประชุม 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของเขตพื้นที่การศึกษา 

คร้ังที่  4  /2561 
วัน ศุกร์ ท่ี 10  สิงหาคม  2561  ณ  ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ เวลา 09.00  น. 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
 ------------------------------ 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

1.1 ขอบคุณ เรื่องการจัดการ  ITA ในการประเมิน จากอันดับท่ี 92 เป็นอันดับท่ี 22 คะแนนรวม 

90.53   

1.2 การจัดกอล์ฟการกุศล เพื่อน้องผู้ยากไร้ วันท่ี 2 กันยายน 2561 ณ สนามกอล์ฟจังหวัดหนองคาย         

แสดงถึงความสามัคคีในหมู่คณะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งมีคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เป็นคณะกรรมการใน

เขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นหลักในการจัดงาน  

1.3 การแต่งต้ัง อ.ก.ต.ป.น. ไปประเมินนิเทศติดตาม กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และกิจกรรม           

Boot Camp พร้อมท้ังกิจกรรมตามนโยบาย  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  รวมท้ังการ

เบิกจ่าย        ค่าพาหนะ ค่าเบ้ียเล้ียง และให้น าเงินส่วนท่ีเหลือ จัดกิจกรรมสรุปการนิเทศ  

1.4 ให้มกีารเฝ้าระวังเรื่องอุบัติเหตุ อุบัติภัย การจมน้ าของนักเรียน ในช่วงฤดูฝน และเฝ้าระวังน้ าท่วม  

1.5 แจ้งกรณีเหตุไฟไหม้ มีกรณีผู้อ านวยการโรงเรียนท าเรื่องขอฎีกาไปยังส านักงานพระราชวัง  

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี  แจ้งว่าถ้ามีเหตุเกิดข้ึน ให้แจ้งผู้อ านวยการส านักงานเขตทันที  และให ้ก.

ต.ป.น. แจ้งผู้บริหารโรงเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 

- รายงานการประชุมครั้งท่ี 3 / 2561  

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

ระเบียบวาระที่  3   เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

3.1  การด าเนินงานตามนโยบาย เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ตามท่ี

กระทรวงศึกษาธิการ 

ก าหนด กระทรวงศึกษาธิการก าหนดนโยบายขับเคล่ือนพัฒนาการศึกษาเน้นให้ความส าคัญกับการเรียนการ

สอนภาษาไทยโดยประกาศ ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไมไ่ด้ และนักเรียนช้ันป.1 ต้องอ่าน

ออกเขียนได้และมีมาตรการประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม จากการประเมินการอ่านการเขียนนักเรียน ช้ัน ป.4  

ในเดือนมิถุนายน 2561 ของ สพป.หนองคายเขต 2 พบว่านักเรียน ช้ัน ป.4 จ านวน 1,823  อ่านออกเสียงอยู่



ในระดับ ปรับปรุง 166  คน คิดเป็นร้อยละ 9.1 อ่านรู้เรื่องอยู่ในระดับปรับปรุง 280 คน คิดเป็นร้อยละ 15.4   

การเขียนค าอยู่ในระดับปรับปรุง 81  คน คิดเป็นร้อยละ 4.4  การเขียนเรื่องอยู่ในระดับปรับปรุง 71 คน คิด

เป็นร้อยละ 3.9  สพฐ. จึงก าหนดนโยบายเดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้โดยมีแนวด าเนินการดังนี้ 

1) ให้โรงเรียนจัดท าข้อมูลการอ่านนักเรียนช้ัน ป.4 รายบุคคล ถ้าพบว่านักเรียนยังอ่าน

ไม่ได้ให้จัดท าแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาซ่อมเสริม 

  2)  ให้ส่งเสริมกิจกรรมคัดลายมือของนักเรียน รวมท้ังการเขียนในรูปแบบต่างๆ เขียนสรุป

ใจความส าคัญ เขียนเรียงความ ท้ังนี้การฝึกฝนจะส่งผลให้ผู้เรียนตอบข้อสอบอัตนัยของการทดสอบ

ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT และ O-NET ได้ 

3.2  ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกาศนโยบายขับเคล่ือนพัฒนา 

การศึกษาท่ีเน้นให้ความส าคัญกับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย  โดยก าหนดเป้าหมายนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ทุกคนอ่านออกเขียนได้ และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  ขึ้นไป อ่านคล่องเขียนคล่อง  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต  2  จึงก าหนดการประเมินการอ่านการเขียนของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6  และการวัดและประเมินผล การรู้เรื่องการอ่าน ตามแนวทางการประเมินผล
นักเรียนนานาชาติ PISA  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3   ปีการศึกษา  2561 จ านวน  4  ครั้ง เดือน
มิถุนายน  สิงหาคม  พฤศจิกายน และมกราคม  2562  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย 
เขต 2  จึงแจ้งโรงเรียนด าเนินการเตรียมความพร้อมในการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนทุกระดับ  
ดังนี้ 
  1)  แต่งต้ังคณะกรรมการทดสอบการอ่านเขียนนักเรียน โดยสลับกรรมการประเมินการอ่าน
เขียนฯ นักเรียนระหว่างช้ันภายในโรงเรียนของตนเอง 

          2)  ให้ครูผู้สอนหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายศึกษาท าความเข้าใจเอกสาร คู่มือการทดสอบโดย
ละเอียด ซึ่งสามารถดาวน์โหลดคู่มือด าเนินการและแบบทดสอบได้    

3)  ด าเนินการทดสอบสอบวัดความสามารถด้านการอ่านการเขียนของนักเรียน ช้ัน ป.1-6  
และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  ในระหว่างวันท่ีท่ีก าหนดตามเดือนนั้นๆ 
   4)  รายงานข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)  ใหแ้ล้วเสร็จ 
   5)  ให้ทุกโรงเรียนจัดท าแผนงาน/ โครงการ เพื่อพัฒนาหรือสอนซ่อมเสริมนักเรียน ท่ีมี
ปัญหาการอ่านการเขียน โดยครูจ าเป็นต้องปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เหมาะสมกับนักเรียน 

6)  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 , ป. 4  และนักเรียนท่ีมีปัญหาการอ่านการเขียน 
ให้เน้นการจัดการเรียนการสอนด้วยส่ือ/ เทคนิค และวิธีการปฏิบัติท่ีจะท าให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ ท่ี
พิจารณาว่าเหมาะสมกับผู้เรียนจนท าให้อ่านออกเขียนได้ 100%  (ปลอดการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้) โดยให้
ถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และเป็นรูปธรรม ตลอดปีการศึกษา  2561  

7)  การประเมินเป็นการประเมินเพื่อพัฒนา  
 



3.3  สพป.หนองคาย เขต 2 ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนส่งกิจกรรมโครงการ ร,ล ด้วย 
รักษ์ ควบกล้ าด้วยใจ เพื่อน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร และเรียงความ “เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ปลูกฝังความรักชาติ รักแผ่นดินเกิด” ขอแสดง
ความยินดีกับโรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่   โดย ครูผู้สอน นางดรุณี  บูชากุล ได้รับรางวัลประกวดส่ือวีดีทัศน์
โรงเรียนและครูที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาการอ่านออกเสียง ร,ล และค าควบกล้ า ในโครงการ ร,ล 
ด้วยรักษ์ ควบกล้ าด้วยใจ  

3.4 การนิเทศ ติดตามแบบบูรณาการ การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” และ 

โครงการตามนโยบายของ สพฐ./สพป.หนองคาย เขต 2 ก าหนดออกนิเทศในกรอบงาน 25  เรื่อง โดย

คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และ  อ.ก.ต.ป.น. ซึ่งก าหนดการออกนิเทศระหว่างวันท่ี 1- 15 สิงหาคม 2561 

เครื่องมือและรายละเอียดการนิเทศได้แจ้งโรงเรียนแล้ว และส่ิงส าคัญให้โรงเรียนได้จัดท าคลิปวีดีโอ เสนอ

ผลงานของแต่ละโรงเรียนไว้เพื่อให้คณะกรรมการได้น ากลับมาเสนอในคราวประชุมประจ าเดือนทุกเดือน 

3.5  การจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการติดตาม  

ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)  ได้เชิญผู้บริหารและคุณครูในโรงเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์

ทางการศึกษาในระดับสูงของเขตพื้นท่ี อยู่ในสิบอันดับแรก ตลอด 3 ปีย้อนหลัง ได้ถอดบทเรียนและแนวทาง

ในการปฏิบัติ วึ่งได้แบ่งกลุ่มและรายงานการการปฏิบัติงานได้ดังนี้ 

การบริหารจัดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ o-net ป. 6 – ม.3  ปัจจัยท่ีส่งผล การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ 

ด้านการจัดการผู้บริหารโรงเรียน  
1. ต้องก ากับติดตามการจัดการสอนอย่างสม่ าเสมอทุกช้ันไปเฉพาะช้ัน ป. 6 และ ม.3  
2. สร้างแรงจูงใจให้ขวัญก าลังใจ ให้รางวัลส าหรับนักเรียนและคุณครู  
3. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ เป็นนโยบายหลักของการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
4. จัดครูเข้าสอนให้เหมาะสมกับ สาระวิชา  
5. จัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุน ครูสอนในวันหยุด มีค่าพาหนะ ค่าเบ้ียเล้ียง ให้กับครูผู้สอน  
6. จัดกิจกรรม ติว โรงเรียนคู่แฝดยกตัวอย่างเช่น โรงเรียนบ้านโปรง่ส าราญจับคู่กับโรงเรียนบ้านน้ าเป  
มีคุณครู 4 คน รวม 2 โรงเรียน ก็จะได้คุณครู 8 คน  
7. สนับสนุนส่ือการจัดการเรียนรู้ ภายในช้ันเรียน 

 ด้านการจัดการของครูผู้สอน  
1. สอนให้ จบเนื้อหา ให้นักเรียนเข้าใจทุกเนื้อหา ให้ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด  
2. คณิตศาสตร์ ให้นักเรียนตรวจสอบ แบบฝึกหัดให้กันและกัน ผลัดกันท าท าแบบฝึกหัด ผลัดกัน

ตรวจข้อสอบ ของกันและกัน  
3. สอนการฝึกซ้ าย้ าทวน เพื่อให้นักเรียนได้เกิดทักษะในการท างาน 



4. ภาษาอังกฤษ สอนทุกวันวันละ 1 ช่ัวโมง ใน 2 เดือนสุดท้าย เน้นการท าข้อสอบให้มากๆ ให้เทคนิค
การท าข้อสอบ เพิ่มการท่องค าศัพท์ โดยให้เป็นเป็นลักษณะค าคล้องจอง เพื่อให้ง่ายต่อการจดจ า  

5. ตรวจสอบตัวช้ีวัด ท่ีออกข้อสอบโอเน็ตเพื่อจะได้จัดสอนให้ตรงตามตัวชี้วัด  
6. ครูที่สอบประจ าช้ัน ให้ทบทวนเนื้อหาให้กับนักเรียน ต้ังแต่ระดับช้ันป. 4 จนถึงป. 6 ให้เนื้อหา

ต่อเนื่อง  
การบริหารจัดการยกระดับผลสัมฤทธิ์  NT ป. 3  

ด้านภาษา  
1. การอ่านจับใจความ เครื่องมือแบบฝึกต่างๆท่ีครูน ามาใช้กับนักเรียน ต้องมีอย่างหลากหลาย  
2. การวิเคราะห์และตีความเนื้อหาข้อความต่างๆ  ใช้กิจกรรมฝึกคิดวิเคราะห์ ประโยคข้อความท้ังใน

บทเรียนและนอกบทเรียน  
3. หลักและการใช้ภาษา กิจกรรมท่ีส่งเสริมและสนับสนุน  ให้นักเรียนใช้ภาษาสะกดค าต่างๆได้

ถูกต้อง  
4. การเขียนเชิงสร้างสรรค์  ฝึกให้นักเรียนเขียนเรื่องจากภาพท่ีหลากหลาย  ฝึกให้นักเรียนเขียนเรื่อง

จากค า ท่ีก าหนดให้  ฝึกให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมท่ีส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เช่นการเล่านิทาน การอ่านนิทาน 
เพลงและเกมต่างๆ กิจกรรมการสอนซ่อมเสริม  การใช้ส่ือนวัตกรรมท่ีกระตุ้นให้นักเรียนจ าและน าไปใช้ได้
อย่างถูกต้อง 

ด้านการคิดค านวณ  
การพัฒนาด้านการคิดค านวณ  กิจกรรมต้องน าโจทย์ปัญหามาให้นักเรียนฝึกวิเคราะห์  การเขียน

แสดงวิธีท า การเขียนค าตอบ โดยโจทย์ปัญหาท่ีน ามานั้นมีความหลากหลายท้ังในเรื่องการบวกลบ คูณ หาร 
ด้วยเริ่มจากจุดท่ีมี เฉพาะการบวก การลบ การคูณ การหาร หลังจากนั้น จึงน าจุดท่ีเป็นโจทย์ปัญหาระคนมา
ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติฝึกท า 

ด้านเหตุผล  
1. ทักษะการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ใช้ส่ือ ICT / DLTV  ครูสรุปเพิ่มเติมกระตุ้นการร่วมกิจกรรม  
2. เนื้อหาด้านเหตุผลท่ีเกี่ยวกับสังคม ใช้กิจกรรมเข้ามาช่วย ส่ือ ICT ครูกระตุ้นความคิดให้นักเรียน

แสดงความคิด สรุปเนื้อหา เป็นรายงาน เป็นแบบฝึก  
3. ทักษะชีวิต ใช้กิจกรรมท่ีหลากหลาย มีส่ือ ICT แบบฝึกทักษะให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจริง มีการท า 

การน าเสนอและการสรุป 
4.  แจ้งข่าวการสอบ o-net ปีการศึกษา 2561  

ตารางสอบช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศผลสอบ 25มีนาคม 2560 ตาราง
สอบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 และวันอาทิตย์ท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศผล
สอบ 26 มีนาคม 2560  



หมายเหตุ นักเรียนสามารถส่งข้อมูลนักเรียนระดับช้ัน ผ่านทางระบบ o-net ตามช่วงเวลาท่ี สทศ.
ก าหนดโดยโรงเรียนใช้ช่ือผู้ใช้ และรหัสผ่าน ให้โรงเรียนด าเนินการตามปฏิทินปฏิบัติงานระดับโรงเรยีนโดยไม่
ต้องรอหนังสือแจ้งจากศูนย์สอบ หรือติดต่อท่ีช่องทาง ท่ีเว็บไซต์ www.niets.or.th 

ปฏิทินการปฏิบัติงานการสอบ o-net  
- โรงเรียนส่งข้อมูลรายช่ือนักเรียนผ่านระบบ o-net ท่ีเว็บไซต์ www.niets.or.th    1 ก.ค. - 31 ส.ค. 61  
- ศูนย์สอบจัดสนามสอบ และห้องสอบผ่านระบบ o-net     1 ก.ค. - 30 ก.ย. 61 
- นักเรียนเทียบเท่าช้ันป 6 ม 3 และโฮมสคูล สมัครสอบ o-net ได้ท่ีเว็บไซต์ www.niets.or.th  1  - 15 
ต.ค. 61 
- สทศประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบและสนามสอบครั้งท่ี 1           10  ต.ค. 61 
 -โรงเรียนแจ้งเพิ่มลดรายช่ือผู้เข้าสอบผ่านระบบ o-net     10  - 31 ต.ค. 61 
- โรงเรียนแจ้งเพิ่มลดข้อมูลรายช่ือผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ walk in    5  - 15 ม.ค. 62 
- สทศประกาศเลขท่ีนั่งสอบและสนามสอบ ส าหรับผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ  20 ม.ค. 62 

 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1  การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 68 ปีการศึกษา 2561  
เครือข่ายด าเนินการคัดเลือกตัวแทน วันท่ี 6-8 กันยายน 2561  ระดับเขตพื้นท่ีวันท่ี 14 -15 

 กันยายน 2561 เขตขอความร่วมมือในเรื่องการส่งรายช่ือครูเป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมโดยให้เครือข่ายส่ง
รายช่ือ ตามโควตาและกิจกรรมท่ีก าหนดภายในวันท่ี 15 สิงหาคม 2561  ส่วนการจัดการแข่งขันเกณฑ์รอการ
ปรับปรุงประมาณส้ินเดือนสิงหาคม คงแล้วเสร็จ  การด าเนินการคงผ่านระบบเหมือนทุกปี  โดยจะขอความ
ร่วมมือในการลงเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม ของบุคลากรท้ังครูและนักเรียน โดยจะจัดท าแบบบัญชีลงเวลาให้ทุก
โรงเรียนได้ด าเนินการลงลายมือช่ือ อีกครั้ง และได้ด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงานศิลปหัตถกรรม
ของเขตพื้นท่ี ก าหนดการประชุม วันท่ี 31  สิงหาคม 2561 ซึ่งรูปแบบของการจัดงาน เสนอคร่าวๆ ดังนี ้

1. พิธีเปิดงาน ก าหนดไว้ 2 รูปแบบ คือ  - หอประชุมโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 

          - เวทีกลางสนามฟุตบอลโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 

2. กิจกรรมการแข่งขัน สถานท่ี คือ ส านักงานเขตพื้นท่ี  โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย โรงเรียนบา้น

เวินร่องถ่อนสามัคคี  โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  

3. กิจกรรมถนนคนเรียน  11  เครือข่ายฯ สถานท่ีรอบสนามฟุตบอลโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 

เสนอจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเครือข่ายละ 5,000 บาท 

มติที่ประชุม 

พิธีเปิดงาน  ผอ.อุดมสิน ค ามงคุณ  เห็นว่าพิธีเปิดควรจัดเวทีกลางสนาม  จะได้สอดคล้องกับการ

จัดบูธ ของแต่ละเครือข่าย  ผอ.พัชระ งามชัด เสนอว่า การจัดบูธแต่ละเครือข่ายใช้เงินงบประมาณเกิน 5,000 

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


บาท    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี  แจ้งอนุมัติค่าใช้จ่ายให้เครือข่ายละ 10,000 บาท และใช้ให้เชิญ ท่าน

อัมพร พินะสา   มาเป็นประธานพิธีเปิด   ผอ.ชัชฌาณิศวร์  เสนอ ให้ล าดับการจัดการแสดงให้น่าสนใจ และให้

มีคณะกรรมการบริหารจัดการเวทีให้เป็นระบบครบวงจร  พร้อมท้ัง ให้มีการจัดการประกวดบูธ มอบรางวัล

แยกเป็นประเภท 

4.2 การรายงานกรอกข้อมูลและการประกันคุณภาพภายใน    

มติที่ประชุม   การรายงานกรอกข้อมูลและการประกันคุณภาพภายใน มีการ เข้าใจคลาดเคล่ือนและ

ซับซ้อน ผู้อ านวยการส านักงานเขต ให้ตรวจสอบข้อมูล แล้วให้ท าเรื่องแจ้งโรงเรียน เพราะในขณะนี้ได้ระงับ

การรายงานทางออนไลน์  

4.3 การจัดงานงานเกษียณ   

มติที่ประชุม   ก าหนดการจัดงาน  วันท่ี 25 กันยายน 2561 จัดอบรมผู้เกษียณในภาคเช้า 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเจ้าหน้าท่ีเขตทุกคนเชิญ และเชิญ เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ครู   ธนาคารออมสิน  

ส านักงาน สกสค. มาจัดอบรม ท่ีเขต  และจัดงานเล้ียงภาคกลางคืน  ธีมงาน สวมชุด “ออเจ้า”  ค่าโต๊ะจีน  

2,000 บาท   จัดโต๊ะจีน  1,800 บาท  ไม่มีเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ือง อื่นๆ 

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

เลิกประชุม  เวลา 12.00 น. 
 
 
        ลงช่ือ    นางร าเพย  ทินกระโทก    ผู้จดรายงานการประชุม 
                  (นางร าเพย  ทินกระโทก) 
                                                ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
 
             
                                           ลงช่ือ    นางละออตา  พงษ์ฤทัศน์   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           (นางละออตา  พงษ์ฤทัศน์) 
               ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 
              ปฏิบัติราชการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
 

 



รายงานการประชุม 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

ของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

  คร้ังที่  4 / 2561 

 

 

 

. 

วัน ศุกร์ ที่  10  สิงหาคม  2561   

ณ  ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ เวลา 09.00  น. 

 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาหนองคาย เขต 2 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 

               วันน้ี (1 ก.ค. 2562) เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมพิสัยสรเดช สพป.หนองคาย เขต 2 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป. 

หนองคาย เขต 2 ประธานฯ และนายอ านวย ทิพย์ก าจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยผู้อ านวยการกลุ่ม คณะกรรมการ  

กตปน. ของส านักงานเขคพื้นที่การศึกษาฯ ร่วมการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อม และเตรียมข้อมูลในการ 

ประกวด "กตปน. ต้นแบบ" พ.ศ. 2562 

    

   


