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บันทึกการประชุม
คณะกรรมการอานวยการบริหารการประเมินคุณภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับศูนย์สอบ
ครั้งที่ 1 /2562
วันที่ 9 มกราคม 2562
ณ ห้องประชุมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
มีผู้เข้าประชุม จำนวน 40 คน มีรำยชื่อ ดังนี้
ที่

ชือ่ - สกุล

ตาแหน่ง

1

นำยอำดุลย์ พรมแสง

ผู้อำนวยกำร สพป.กำญจนบุรี เขต 2

2

นำยปกรณ์ ม่วงเจริญ

รองผู้อำนวยกำร สพป.กำญจนบุรี เขต 2

3

นำยอำรักษ์ วิเศษสิงห์

รองผู้อำนวยกำร สพป.กำญจนบุรี เขต 2

4

นำยนิพนธ์ ภัทรวังส์

รองผู้อำนวยกำร สพป.กำญจนบุรี เขต 2

5

นำงพรกมล ปลำอ่อน

รองผู้อำนวยกำร สพป.กำญจนบุรี เขต 2

6

ศึกษำนิเทศก์ ผู้แทน ศธจ.

ศึกษำนิเทศก์ ผู้แทน ศธจ.

7

ศึกษำนิเทศก์ ผู้แทน ศธจ.

ศึกษำนิเทศก์ ผู้แทน ศธจ.

8

นำยบุญช่วย เสลำลักษณ์

ผู้อำนวยกำรศูนย์ฯ SP ท่ำมะกำ 1

9

นำยวรเทพ รักษำพงศ์

ผู้อำนวยกำรศูนย์ฯ SP ท่ำมะกำ 2

10

นำยวินัย สีบำนเย็น

รองผู้อำนวยกำรศูนย์ฯ SP ท่ำมะกำ 3

11

นำยอำนำจ คุ้มญำติ

ผู้อำนวยกำรศูนย์ฯ SP ท่ำมะกำ 4

12

นำยบรรจง ปิ่นปฐม

ผู้อำนวยกำรศูนย์ฯ SP ท่ำมะกำ 5

13

นำยวิชำ จุลทรักษ์

ผู้อำนวยกำรศูนย์ฯ SP พนมทวน 1

14

นำยนิพร เห็นประเสริฐ

ผู้อำนวยกำรศูนย์ฯ SP พนมทวน 2

15

นำยพีระพล ปฏิทัศน์

ผู้อำนวยกำรศูนย์ฯ SP พนมทวน 3

16

นำงยลพรรษย์ ศิริรัตน์

ผู้อำนวยกำรศูนย์ฯ SP ห้วยกระเจำ 1

17

นำยบรรพต ท่ำน้ำตื้น

ผู้อำนวยกำรศูนย์ฯ SP ห้วยกระเจำ 2

18

นำยธนิต โพธิ์เจริญ

ผู้อำนวยกำรศูนย์ฯ SP ห้วยกระเจำ 3

19

นำยประคอง บัวปรอท

ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศฯ

20

นำงสำวนิภำ สุขพิทักษ์

ศึกษำนิเทศก์

2

ที่

เริ่มประชุม

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

21

นำงสำวสุภำพ จัดละ

ศึกษำนิเทศก์

22

นำงสำวจินตนำ สุขสมแดน

ศึกษำนิเทศก์

23

นำงสำวพันวนำ พัฒนำอุดมสินค้ำ

ศึกษำนิเทศก์

24

นำงคณำพร ปิ่นกุมภีร์

ศึกษำนิเทศก์

25

นำงสำวศิริวรรณภำ บุญเส็ง

ศึกษำนิเทศก์

26

นำงปณีตำ ตะพังพินิจกำร

ศึกษำนิเทศก์

27

นำงสำวศศิชำ ทรัพย์ล้น

ศึกษำนิเทศก์

28

นำงหงษ์หยก ปลำตะเพียนทอง

ศึกษำนิเทศก์

29

นำงสำวชลณำ ม่วงหวำน

ศึกษำนิเทศก์

30

นำงเบญมำศ นุ่มวัฒนะ

ศึกษำนิเทศก์

31

นำงสำวไอย์รินณ์ จันทร์แย้ม

ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมฯ

32

นำงสำวอินทิรำ ชิวปรีชำ

ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน

33

นำงสำวกมลวรรณ พลอยมี

ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร

34

นำงชนำฏ์นันช์ ศักดิ์สุนทร

ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรสินทรัพย์ฯ

35

นำยแมน คำวงษ์

ผู้อำนวยกำรกลุ่มบุริหำรงำนบุคคล

36

นำงสำวสุรำงค์ ธิตินิลนิธิ

ผู้อำนวยกำรกลุ่มตรวจสอบภำยใน

37

นำยอุดม สืบบุก

ผู้อำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีฯ

38

นำงสำวอุบลศรี ฟักจีน

ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำบุคลำกรฯ

39

นำงสำวพรรณพิมล วิเศษสิงห์

ผู้อำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี

40

นำงธิรดำ ฆำรสินธ์นภำ

นักจัดกำรงำนทั่วไป

เวลำ 09.00 น.

นำยอำดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 เป็น
ประธำนในกำรประชุม เปิดประชุม และเริ่มประชุมตำมวำระ ดังนี้
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ
1.1 ในกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ และกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนชุดสุดท้ำย กศจ.ได้ทบทวนและอนุมัติ
แล้วเมื่อวันที่ 3 มกรำคม 2562
1.2 กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนแบบร้อยละ (ร้อยละ 3) เขตพื้นที่ได้พิจำรณำฐำนข้อมูลแต่ละศูนย์ส่งเสริม
ประสิทธิภำพโรงเรียน (SP) พบว่ำมีวงเงินเหลือในกำรบริหำร ดังนี้
ศูนย์ฯ SP ท่ำมะกำ 1 = 713 บำท
ศูนย์ฯ SP ท่ำมะกำ 2 = -2,963 บำท
ศูนย์ฯ SP ท่ำมะกำ 3 = -1,718 บำท
ศูนย์ฯ SP ท่ำมะกำ 4 = 5,322 บำท
ศูนย์ฯ SP ท่ำมะกำ 5 = 6,477 บำท
ศูนย์ฯ SP พนมทวน 1 = 5,802 บำท
ศูนย์ฯ SP พนมทวน 2 = 3,945 บำท
ศูนย์ฯ SP พนมทวน 3 = 6,570 บำท
ศูนย์ฯ SP ห้วยกระเจำ 1 = -2,319 บำท
ศูนย์ฯ SP ห้วยกระเจำ 2 =
48 บำท
ศูนย์ฯ SP ห้วยกระเจำ 3 = -194 บำท
ซึ่งทำงเขตพื้นที่ จะได้เชิญ ผู้อำนวยกำรศูนย์ฯ SP มำประชุมอีกครั้ง หลัง สพฐ.ประกำศหลักเกณฑ์ที่
ชัดเจนแล้ว
1.3 กำรจัดงำนวันครู วันที่ 16 มกรำคม 2562 ขอขอบคุณผู้อำนวยกำรศูนย์ฯ SP ทุกศูนย์ที่ให้ควำม
ร่วมมือบริจำคเงินวันครู และขอให้ช่วยแจ้งครูทุกคนให้อยู่ร่วมพิธีกำรจนเสร็จสิ้น ในวันที่ 15 มกรำคม 2562
อำเภอพนมทวน และอำเภอห้วยกระเจำ มีกำรจัดแข่งขันกีฬำวันครู ในปีต่อไป จึงขอให้อำเภอท่ำมะกำพิจำรณำ
จัดกิจกรรมแข่งกีฬำครูในวันครูด้วย สำหรับปีนี้ ทำงเขตพื้นที่ นำโดยผู้อำนวยกำร สพป.กำญจนบุรี เขต 2 พร้อม
บุคลำกรสำนักงำน จะมีกำรแสดงไปร่วมแสดงในงำนภำคกลำงคืนของทุกอำเภอ เริ่มที่อำเภอห้วยกระเจำ อำเภอ
ท่ำมะกำ และสุดท้ำยที่อำเภอพนมทวน
1.4 กำรประชุมผู้บริหำรสัญจร ในวันที่ 10 มกรำคม 2562 ณ โรงเรียนวัดเบญพำด ขอขอบคุณ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดเบญพำด ทีมงำน และผู้บริหำรอำเภอพนมทวนทุกคน ที่ร่วมเป็นเจ้ำภำพในกำรประชุม
สัญจร ประจำเดือนมกรำคม นี้ กำรประชุมสัญจรนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำร
บริหำรงำนระหว่ำงผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัด เพื่อเป็นกำรให้กำลังใจ และเป็นเครือข่ำยในกำรทำงำนร่วมกัน
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุม
ไม่มี
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทรำบ
รองปกรณ์ ม่วงเจริญ รองผู้อำนวยกำร สพป.กำญจนบุรี เขต 2 ดำเนินกำรประชุมต่อ และขอให้ นำงสำว
นิภำ สุขพิทักษ์ ศึกษำนิเทศก์ผู้รับผิดชอบกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชี้แจงเรื่อง
เสนอเพื่อทรำบ ตำมลำดับ ดังนี้
3.1 กำรดำเนินงำนตำม นโยบำย ข้อ 1 เพิ่มผลสัมฤทธิ์ ในปีกำรศึกษำ 2561 ได้ดำเนินกำร ดังนี้
1) ศึกษำนิเทศก์ ร่วมกันวิเครำะห์มำตรฐำนเร่งด่วนที่เป็นปัญหำ จัดทำชุดข้อสอบ Pre O-NET
เพื่อให้โรงเรียนจัดสอบ และนำผลมำปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน เตรียมควำมพร้อมนักเรียนในกำรทดสอบ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2561
นำงสำวนิภำ สุขพิทักษ์ ศึกษำนิเทศก์ผู้รับผิดชอบ ชี้แจงเพิ่มเติมว่ำ “ข้อสอบ Pre O-NET ในปีนี้
เป็นกำรจัดชุดข้อสอบจำกข้อสอบเก่ำตำมโครงสร้ำงข้อสอบ O-NET ปีกำรศึกษำ 2561 เนื่องจำกได้ขอควำม
อนุเครำะห์ข้อสอบ Pre O-NET จำก สพฐ.ไปแล้ว แต่ สพฐ.จัดส่งมำดำเนินกำรให้ไม่ทันแผนงำนที่วำงไว้
ผู้รับผิดชอบจึงได้ประสำนเครือข่ำยงำนศึกษำนิเทศก์กลุ่มงำนวัดผล ได้ชุดข้อสอบ Pre O-NET ของสพฐ.มำ ซึ่งแจ้ง
ประชำสัมพันธ์ผ่ำนไลน์ Testing Group ของกลุ่มงำนวัดผลฯ ให้โรงเรียนที่ต้องกำรใช้ ส่งเมล์มำขอได้ มีเงื่อนไขว่ำ
ต้องรำยงำนผลกำรสอบตำมแบบที่ สพฐ.กำหนดด้วย ภำยใน 25 มกรำคม 2562 ขณะนี้มีโรงเรียนที่แจ้งควำม
ประสงค์มำประมำณ 10 กว่ำโรงเรียน”
2) จัดประชุมปฏิบัติกำรถอดบทเรียนครูดี 4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 รวม 22 คน เมื่อวันที่ 1 ธันวำคม 2561
3) จัดประชุมปฏิบัติกำรเพิ่มศักยภำพครูผู้สอน 4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ทุกคน
ทุกโรงเรียน เมื่อวันที่ 8 ธันวำคม 2561 มีผู้เข้ำร่วมประชุมฯ รวม 84 คน
4) จัดประชุมปฏิบัติกำรเพิ่มศักยภำพครูผู้สอน 4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ทุกคน
ทุกโรงเรียน เมื่อวันที่ 13-14 และ 16-17 ธันวำคม 2561 มีผู้เข้ำร่วมประชุมฯ รวม 345 คน
จำกผลกำรสอบถำมควำมคิดเห็นผู้เข้ำร่วมประชุมปฏิบัติกำรฯ พบว่ำ ครูส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจ
ต้องกำรให้มีกำรจัดกิจกรรมลักษณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) เช่นนี้อีก โดยต้องกำรให้จัดจำนวนวันเพิ่มขึ้น และ
จัดให้เร็วขึ้น
รองปกรณ์ ม่วงเจริญ รองผู้อำนวยกำร สพป.กำญจนบุรี เขต 2 ได้ชี้แจงว่ำ “ที่ผ่ำนมำทำงเขตพื้นที่ได้
มีควำมพยำยำมในกำรส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนในหลำยวิธีกำร เช่น กำรจ้ำงติวเตอร์มำสอนนักเรียน กำรจัดสรร
งบประมำณให้กลุ่มโรงเรียน ปีนี้จึงใช้วิธีให้ครูมำแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเอง ซึ่งยังสรุปไม่ได้ว่ำวิธีใดจะดีที่สุด”
นำงยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยกำรศูนย์ฯ SP ห้วยกระเจำ 1 แสดงควำมคิดเห็นว่ำ “ลักษณะข้อสอบ
Pre O-NET ไม่เหมือน O-NET จะมีควำมยำกกว่ำ”
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5) โรงเรียนในสังกัด จัดประเมินนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ด้วยข้อสอบ Pre O-NET วันที่ 20-21
ธันวำคม 2561 มีผลกำรประเมิน ดังนี้
ชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 6
มัธยมศึกษำปีที่ 3

จานวน
นักเรียน
1,784
610

ภาษาไทย
50.95
42.89

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
43.84
33.04

41.22
29.76

35.69
30.24

คะแนนเฉลี่ย
42.92
33.98

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยรวม 42.92 เรียงลำดับวิชำที่ได้คะแนนเฉลี่ยมำกไปหำน้อย
ดังนี้ วิชำภำษำไทย (50.95) วิชำคณิตศำสตร์ (43.84) วิชำวิทยำศำสตร์ (41.22) และวิชำภำษำอังกฤษ (35.69)
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยรวม 33.98 เรียงลำดับวิชำที่ได้คะแนนเฉลี่ยมำกไปหำน้อย ดังนี้
วิชำภำษำไทย (42.89) วิชำคณิตศำสตร์ (33.04) วิชำภำษำอังกฤษ (30.24) และวิชำวิทยำศำสตร์ (29.76)
ผลสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2560
ชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 6
มัธยมศึกษำปีที่ 3

จานวน
นักเรียน
1,907
594

ภาษาไทย
54.62
46.49

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
37.04
28.37

35.04
33.61

31.64
26.19

คะแนนเฉลี่ย
39.59
33.67

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยรวม 39.59 เรียงลำดับวิชำที่ได้คะแนนเฉลี่ยมำกไปหำน้อย
ดังนี้ วิชำภำษำไทย (54.62) วิชำคณิตศำสตร์ (37.04) วิชำวิทยำศำสตร์ (35.04) และวิชำภำษำอังกฤษ (31.64)
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยรวม 33.67 เรียงลำดับวิชำที่ได้คะแนนเฉลี่ยมำกไปหำน้อย ดังนี้
วิชำภำษำไทย (46.49) วิชำคณิตศำสตร์ (28.37) วิชำวิทยำศำสตร์ (33.61) และวิชำภำษำอังกฤษ (26.19)
นำงสำวนิภำ สุขพิทักษ์ ศึกษำนิเทศก์ผู้รับผิดชอบ กล่ำวว่ำ “ขอควำมร่วมมือผู้อำนวยกำรศูนย์ฯ SP
ช่วยแจ้งผู้บริหำรโรงเรียน นิเทศ กำกับ ติดตำม กำรนำผล Pre O-NET มำวิเครำะห์ และพัฒนำปรับปรุงนักเรียน
ด้วย”
3.2 ปัญหำ อุปสรรคในกำรบริหำรกำรสอบในปีกำรศึกษำ 2560
ระดับศูนย์สอบ
- มีนักเรียนเข้ำสอบกรณีพิเศษ ชั้น ป.6 จำนวน 16 รำย ชั้น ม.3 จำนวน 8 รำย
- มีนักเรียนที่ต้องแก้ไขข้อมูลรำยบุคคล ชั้น ป.6 จำนวน 73 รำยและชั้น ม.3 จำนวน 32 รำย
- หัวหน้ำสนำมสอบลงนำมในเอกสำรกำรสอบที่ส่งศูนย์สอบไม่ครบถ้วน
- กรรมกำรระดับสนำมสอบไม่เตรียมสำเนำบัตรประชำชนสำหรับรับค่ำตอบแทน หรือใช้สำเนำบัตร
ที่หมดอำยุ
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ระดับสนามสอบ
- กรรมกำรคุมสอบ ไม่ให้นักเรียน ใช้ดินสอในกำรทำข้อสอบอัตนัย
นำงสำวนิภำ สุขพิทักษ์ ศึกษำนิเทศก์ผู้รับผิดชอบ ชี้แจงเพิ่มเติมว่ำ “ควำมจริง นักเรียนสำมำรถใช้
ดินสอธรรมดำเขียนตอบในวิชำภำษำไทย ชั้น ป.6 ได้ รวมถึงนำอุปกรณ์เพิ่มเติม ยำงลบดินสอ ยำงลบหมึก น้ำยำ
ลบคำผิด เข้ำห้องสอบวิชำภำษำไทย ชั้น ป.6 ได้ด้วย”
- กรรมกำรคุมสอบ ไม่ให้นักเรียนแสดงวิธีคิดในข้อสอบ
- นักเรียนระบำยคำตอบวิชำคณิตศำสตร์ไม่ถูกต้องตำมวิธีกำรที่กำหนด
มีผู้เสนอปัญหำระดับสนำมสอบในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ เพิ่มเติม ดังนี้
นำยธนิต โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยกำรศูนย์ฯ SP ห้วยกระเจำ 3 แจ้งว่ำ “กรรมกำรคุมสอบลงลำยมือชื่อ
ในกระดำษคำตอบไม่ครบ”
นำยอำนำจ คุ้มญำติ ผู้อำนวยกำรศูนย์ฯ SP ท่ำมะกำ 4 แจ้งว่ำ “มีอุบัติเหตุในกำรเดินทำงมำสอบ
ของนักเรียนในอำเภอท่ำมะกำ”
นำงยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยกำรศูนย์ฯ SP ห้วยกระเจำ 1 แจ้งว่ำ “มีกำรส่ง สทศ.2 (บัญชี
รำยชื่อผู้เข้ำสอบ) สลับชุดกัน ระหว่ำงฉบับที่ส่งคืนศูนย์สอบ กับฉบับที่ส่งคืน สทศ.”
3.3 กำรจัดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) มีผลกำรประเมินคุณภำพนักเรียน ปี
กำรศึกษำ 2560 เปรียบเทียบกับระดับประเทศ และปีกำรศึกษำ 2559 ดังนี้
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 (ได้ลำดับที่ 92 ของประเทศ จำก 183 เขต)*
วิชา

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560
ระดับเขตพื้นที่

ระดับประเทศ

ภาษาไทย

52.71

46.19

46.58

คณิตศาสตร์

38.09

35.34

37.12

วิทยาศาสตร์

39.52

38.12

39.12

ภาษาอังกฤษ

29.63

31.75

36.34

39.99

37.85

39.79

รวมเฉลี่ย
* ปีกำรศึกษำ 2559 เป็นลำดับที่ 107
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ได้ลำดับที่ 77 ของประเทศ จำก 183 เขต)*
วิชา

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560
ระดับเขตพื้นที่

ระดับประเทศ

ภาษาไทย

43.38

45.84

48.29

คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

24.53
33.27

21.96
30.07

26.30
32.28

ภาษาอังกฤษ

27.97

26.67

30.45

32.29

31.14

34.33

รวมเฉลี่ย
* ปีกำรศึกษำ 2559 เป็นลำดับที่ 66

รองปกรณ์ ม่วงเจริญ รองผู้อำนวยกำร สพป.กำญจนบุรี เขต 2 ขอให้แต่ละศูนย์ SP เล่ำถึงวิธีดำเนินกำร
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน O-NET ในเครือข่ำยของตนเอง
นำยธนิต โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยกำรศูนย์ฯ SP ห้วยกระเจำ 3 กล่ำวว่ำ “กลุ่มอนุมัติเงิน 5,000 บำท ในกำร
ดำเนินงำน โดยจะเชิญครู 4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ มำจัดเตรียมข้อสอบและวิธีกำรติวในวันที่ 14 มกรำคม 2562
และจะจัดติวนักเรียนในวันที่ 18 และ 25 มกรำคม 2562 ที่โรงเรียนวัดสระลงเรือ”
นำยบรรพต ท่ำน้ำตื้น ผู้อำนวยกำรศูนย์ฯ SP ห้วยกระเจำ 2 กล่ำวว่ำ “แต่ละโรงเรียนวำงแผนติว
นักเรียนหลังเลิกเรียน และบำงโรงเรียนมีกำรติวในวันเสำร์ อำทิตย์ด้วย วิธีกำร คือใช้ข้อสอบ O-NET มำติว และ
เน้นกำรติวแบบอธิบำยให้นักเรียนเข้ำใจ”
นำยพีระพล ปฏิทัศน์ ผู้อำนวยกำรศูนย์ฯ SP พนมทวน 3 กล่ำวว่ำ “ทุกโรงเรียนมีแผนกำรดำเนินงำน
ยกระดับฯ และทำตำมแผนที่วำงไว้ โดยใช้เวลำหลังเลิกเรียน และวันหยุดด้วย”
นำยวิชำ จุลทรักษ์ ผู้อำนวยกำรศูนย์ฯ SP พนมทวน 1 กล่ำวว่ำ “ทุกโรงเรียนในศูนย์ ติวกันเอง และทำ
ทุกวัน”
นำยนิพร เห็นประเสริฐ ผู้อำนวยกำรศูนย์ฯ SP พนมทวน 2 กล่ำวว่ำ “SP พนมทวน 2 เกิดจำกกำร
รวมกันของ 2 กลุ่มโรงเรียนเดิม คือ ห้วยสะพำน และยุทธหัตถี ดังนั้น กำรดำเนินงำนยกระดับฯ ยังใช้แนวทำงของ
กลุ่มโรงเรียนเดิม คือ โรงเรียนดำเนินกำรเอง สำหรับโรงเรียนวัดทุ่งสมอ ในภำคเรียนนี้ จะไม่ให้นักเรียนชั้น ป.6
และ ม.3 ไปทำกิจกรรมอย่ำงอื่นที่ทำให้เสียเวลำเรียนตติว”
นำยบรรจง ปิ่นปฐม ผู้อำนวยกำรศูนย์ฯ SP ท่ำมะกำ 5 กล่ำวว่ำ “ทุกโรงเรียนดำเนินกำรเอง สำหรับ
โรงเรียนอนุบำลวัดลูกแกฯ เน้นให้ครูนำข้อสอบ O-NET ไปติวในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วย สำหรับโรงเรียนใน
เครือข่ำยจะให้บริกำรเรื่องคลังข้อสอบ และให้ควำมสนับสนุนในเรื่องที่โรงเรียนในเครือข่ำยร้องขอ”
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นำยอำนำจ คุ้มญำติ ผู้อำนวยกำรศูนย์ฯ SP ท่ำมะกำ 4 กล่ำวว่ำ “มีกำรประชุมในระดับศูนย์ฯ SP โดย
นำผลกำรสอบ Pre O-NET มำวิเครำะห์พบว่ำวิชำภำษำอังกฤษ มีคะแนนน้อยที่สุด ในกำรติว ทุกโรงเรียนติว
กันเอง ซึ่งคำดว่ำผลสัมฤทธิ์น่ำจะสูงขึ้น”
นำยบุญช่วย เสลำลักษณ์ ผู้อำนวยกำรศูนย์ฯ SP ท่ำมะกำ 4 กล่ำวว่ำ “จำกกำรประชุมกัน ศูนย์ฯ SP
ท่ำมะกำ 4 ให้ควำมสำคัญกับวิชำ ภำษำไทย เพรำะถ้ำนักเรียนอ่ำนออกเขียนได้ วิชำอื่นก็จะมีปัญหำน้อยลง โดย
ดำเนินกำรตั้งแต่เปิดเรียน ทุกโรงเรียนมีกำรติวหลังเลิกเรียนจนถึง 16.30 น. ทุกวัน สำหรับโรงเรียนวัดสนำมแย้มี
กำรสอนเสริมตั้งแต่ชั้นอนุบำล 3 – ชั้น ป.6 เพรำะจะติวเพียงชั้น ป.6 อย่ำงเดียวไม่ได้”
นำยวรเทพ รักษำพงษ์ ผู้อำนวยกำรศูนย์ฯ SP ท่ำมะกำ 2 กล่ำวว่ำ “ทุกโรงเรียนดำเนินกำรกันเอง
สำหรับโรงเรียนวัดท่ำเรือ ในภำคเรียนนี้จะไม่ให้นักเรียนชั้น แ.6 ไปร่วมกิจกรรมอื่นที่ต้องใช้เวลำ มีกำรติวทุกวัน
และวันเสำร์ เน้นวิชำภำษำอังกฤษ”
นำยวินัย สีบำนเย็น รองผู้อำนวยกำรศูนย์ฯ SP ท่ำมะกำ 3 กล่ำวว่ำ “ทุกโรงเรียนมีกำรดำเนินกำรตั้งแต่
เปิดภำคเรียนที่ 2 ติวโดยใช้ข้อสอบ O-NET/ Pre O-NET”
นำงยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยกำรศูนย์ฯ SP ห้วยกระเจำ 1 กล่ำวว่ำ “จำกกำรประชุมศูนย์ SP มี
ควำมเห็นร่วมกันว่ำ ควรมีกำรติวตั้งแต่ต้นปีกำรศึกษำ ในปีนี้ แต่ละโรงเรียนดำเนินกำรเอง เพรำะปีที่แล้วมีกำร
รวมกลุ่มติว แล้วไม่ประสบผลสำเร็จ เนื่องจำกนักเรียนแต่ละโรงเรียนมีพื้นฐำนควำมรู้ต่ำงกัน สำหรับโรงเรียน
บ้ำนซ่อง มีกำรแบ่งนักเรียนเป็น 3 กลุ่ม เก่ง ปำนกลำง อ่อน แต่ละกลุ่มจะมีครูเป็นผู้ดูแลกลุ่มละ 3 คนช่วยกัน
โดยโรงเรียนให้กำรสนับสนุนเรื่องอำหำร เครื่องดื่ม สำหรับครูและนักเรียน”
รองปกรณ์ ม่วงเจริญ รองผู้อำนวยกำร สพป.กำญจนบุรี เขต 2 ขอให้ศึกษำนิเทศก์ ตัวแทน ศธจ.
กำญจนบุรี ให้ข้อเสนอแนะแก่ที่ประชุม
นำงพูลทรัพย์ หินอ่อน ศึกษำนิเทศก์ ศธจ.กำญจนบุรี กล่ำวว่ำ “ทุกโรงเรียนควรดูแลนักเรียนทุกระดับชั้น
สอนตสอบตำม Test Blueprint นำแนวข้อสอบ O-NET มำใช้ในกำรเรียนกำรสอนตประเมินผล ส่งเสริมให้ครูใช้
สื่อตแหล่งเรียนรู้ต่ำงๆให้เป็นประโยชน์ เช่น DLIT”
นำงเมตตำ สุกใส ศึกษำนิเทศก์ ศธจ.กำญจนบุรี กล่ำวว่ำ “จำกกำรประชุมกับ สทศ. ได้สะท้อนปัญหำให้
ฟังว่ำ นักเรียนบำงคนยังระบำยคำตอบวิชำคณิตศำสตร์ไม่ถูกต้อง ครูควรนำกระดำษคำตอบ O-NET มำให้
นักเรียนฝึกจริง”
รองปกรณ์ ม่วงเจริญ รองผู้อำนวยกำร สพป.กำญจนบุรี เขต 2 ขอให้รองอำรักษ์ วิเศษสิงห์ ให้
ข้อเสนอแนะแก่ที่ประชุม
รองอำรักษ์ วิเศษสิงห์ รองผู้อำนวยกำร สพป.กำญจนบุรี เขต 2 กล่ำวว่ำ “จำกประสบกำรณ์กำรเป็นครู
กำรมีคู่แข่งจะทำให้เรำมีควำมพยำยำมมำกขึ้น กำรสอน และผลกำรสอบนั้นมีตัวแปรมำก เช่น ควำมรู้พื้นฐำนของ
นักเรียน กำรให้รำงวัลนักเรียนที่สอบได้คะแนนดี ควำมยำกตง่ำยของข้อสอบแต่ละปี กำรจัดครูเข้ำชั้นเรียน
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และกำรพัฒนำนักเรียนต้องพัฒนำทุกชั้น สิ่งที่เคยทำแล้วได้ผล คือ กำรสอนคณิตศำสตร์ จะให้นักเรียนคิดเลขเร็ว
ทุกวัน ให้ท่องสูตรคูณแบบฉับพลัน และให้นักเรียนเก่งตั้งโจทย์ปัญหำ โดยมีครูช่วยกลั่นกรอง และนำไปให้เพื่อน
ทำ อีกประกำรคือ กำรวิเครำะห์ข้อสอบเก่ำ เพื่อหำแนวทำงติวนักเรียน”
นำยอำดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยกำร สพป.กำญจนบุรี เขต 2 ประธำนที่ประชุม สรุปว่ำ “ครูต้องรู้จักเด็ก
เป็นรำยบุคคล ให้ใช้ประโยชน์จำกผลกำรสอบ Pre O-NET วิเครำะห์ และนำไปใช้ปรับปรุง พัฒนำนักเรียน” และ
ขอให้ นำงสำวนิภำ สุขพิทักษ์ ศึกษำนิเทศก์ผู้รับผิดชอบ นำเสนอวำระกำรประชุมต่อ
นำงสำวนิภำ สุขพิทักษ์ ศึกษำนิเทศก์ผู้รับผิดชอบ ชี้แจงว่ำ “ในปีกำรศึกษำ 2561 สทศ.ได้โอนเงินงวด
แรกให้ศูนย์สอบแล้ว 30 % ประมำณ 120,000 บำท ดังนั้น รวมงบประมำณที่จะได้จะมีประมำณ 410,000 บำท
จำกกำรประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยระดับศูนย์สอบ ประมำณ 90,000 บำท ระดับสนำมสอบ ประมำณ 325,000 บำท
คำดว่ำน่ำจะเพียงพอกับกำรดำเนินงำน”
ในปีกำรศึกษำ 2561 สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) ประกำศกำหนดกำรสอบ
O-NET ระดับชั้น ป.6 ในวันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2562 และ ม.3 ในวันที่ 2-3 กุมภำพันธ์ 2562 กำหนดแนวทำงกำร
ใช้จ่ำย ไว้ ดังนี้
- ค่ำตอบแทนหัวหน้ำสนำมสอบ (วันหยุด) วันละ 550 บำท
- ค่ำตอบแทนกรรมกำรระดับสนำมสอบ (วันหยุด) วันละ 450 บำท
- คนงำน นักกำรภำรโรง พนักงำนขับรถ (วันหยุด) วันละ 250 บำท
- ค่ำตอบแทนครูที่คุมนักเรียนเดินทำงมำสอบ (ครู 1 คน ต่อนักเรียน 20 คน) ให้เบิกในอัตรำ
ไม่เกิน 500 บำทต่อวัน ต่อกำรเดินทำงหนึ่งครั้ง (ไป-กลับ) เฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3.4 กำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำนออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 25592560 มีผลกำรประเมิน ดังนี้
ปีการศึกษา 2559
ความสามารถ
อ่านออกเสียง
อ่านรู้เรื่อง
การเขียน
รวมเฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ
72.02
70.05
70.96
71.11

ดีมาก
61.95
45.14
56.22
56.10

ร้อยละของจานวนนักเรียน
ดี
พอใช้
17.06
8.37
37.75
15.27
26.97
9.91
26.79
10.90

ปรับปรุง
12.62
1.85
6.90
6.22
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ปีการศึกษา 2560
ความสามารถ
การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
รวมเฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ
72.65
64.66
68.68

ดีมาก
62.36
33.49
49.09

ร้อยละของจานวนนักเรียน
ดี
พอใช้
17.76
8.75
4599
17.96
31.32
13.67

ปรับปรุง
11.11
2.54
5.90

สำหรับปีกำรศึกษำ 2561 กำหนดสอบระหว่ำงวันที่ 11- 15 กุมภำพันธ์ 2562 (เขตพื้นที่กำหนด
วันสอบพร้อมกันของโรงเรียนภำยในสังกัด) สพป.กำญจนบุรี เขต 2 กำหนดสอบพร้อมกันในวันที่ 13 กุมภำพันธ์
2562 ให้ทุกโรงเรียนเป็นสนำมสอบ (หำกโรงเรียนมีควำมประสงค์รวมสนำมสอบกับโรงเรียนใกล้เคียง สำมำรถ
ดำเนินกำรได้) มีโรงเรียนสังกัด สพฐ. เข้ำร่วมสอบ จำนวน 101 โรง สังกัด สช. จำนวน 5 โรง รวม 106 โรง
จัดเป็นสนำมสอบ 105 สนำมสอบ กำหนดให้มีกรรมกำรคุมสอบห้องสอบละ 2 คน โดยเป็นครูประจำชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 1 จำนวน 1 คน และเป็นกรรมกำรจำกต่ำงโรงเรียนที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออก
เสียง กำรอ่ำนรู้เรื่อง จำนวน 1 คน
นำงสำวนิภำ สุขพิทักษ์ ศึกษำนิเทศก์ผู้รับผิดชอบ กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ “สถำบันภำษำไทย ได้จัดส่ง
เครื่องมือประเมินกำรอ่ำนออกเขียนได้ให้ปีกำรศึกษำละ 4 ครั้ง จึงขอควำมร่วมมือผู้อำนวยกำรศูนย์ SP ทุกศูนย์
ช่วยชี้แจงให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำทุกโรงเรียนให้ควำมสำคัญกับกำรนำผลกำรประเมินมำพัฒนำ ปรับปรุงนักเรียน
อย่ำงจริงจังด้วย”
3.5 กำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT) ปีกำรศึกษำ 2560 มีผลกำรประเมิน
คุณภำพนักเรียนเปรียบเทียบกับระดับประเทศ และปีกำรศึกษำ 2559 ดังนี้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ได้ลำดับที่ 100 ของประเทศ)*
ความสามารถ

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560

ด้านภาษา

52.69

ระดับเขตพื้นที่
51.64

ด้านคานวณ

39.54

40.53

37.75

ด้านเหตุผล

55.42

43.18

45.31

49.22

45.12

45.25

รวมเฉลี่ย

* ปีกำรศึกษำ 2559 เป็นลำดับที่ 65

ระดับประเทศ
52.67
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สำหรับปีกำรศึกษำ 2561 กำหนดสอบพร้อมกันในวันที่ 6 มีนาคม 2562 โดยให้มีกำรรวมสนำม
สอบสำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียน 1-5 คน มีโรงเรียนสังกัด สพฐ. เข้ำร่วมสอบ จำนวน 100 โรง สังกัด สช. จำนวน
3 โรง รวม 103 โรง จัดเป็นสนำมสอบ 92 สนำมสอบ และมีกรรมกำรคุมสอบห้องสอบละ 2 คน โดยเป็น
กรรมกำรจำกต่ำงโรงเรียนทั้ง 2 คน
หมายเหตุ ในปีกำรศึกษำ 2561 สพป.กำญจนบุรี เขต 2 ในฐำนะศูนย์สอบต้องดูแลบริหำร
กำรสอบให้กับโรงเรียนทุกสังกัดในเขตพื้นที่ ดังนี้
- กำรจัดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) มีโรงเรียนสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จำนวน 99 โรง สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน
จำนวน 8 โรง และสังกัดสำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ (สพฐ.) จำนวน 1 โรง (รำชประชำนุเครำะห์ ๔๕)
- กำรประเมินควำมสำมำรถกำรอ่ำนออก นักเรียนชั้น ป.1 มีโรงเรียนสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จำนวน 99 โรง และสังกัดสำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ จำนวน 1 โรง
(รำชประชำนุเครำะห์ ๔๕) สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน ให้เป็นไปตำม
ควำมสมัครใจ ซึ่งจำกกำรสำรวจ มีโรงเรียนที่สมัครใจเข้ำร่วมสอบชั้น ป.1 จำนวน 5 โรง
- กำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT) มีโรงเรียนสังกัดสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จำนวน 98 โรง (ไม่มีนักเรียนชั้น ป.3 จำนวน 1 โรง) และสังกัดสำนัก บริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ จำนวน 1 โรง (รำชประชำนุเครำะห์ ๔๕) สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน ให้เป็นไปตำมควำมสมัครใจ ซึ่งจำกกำรสำรวจ มีโรงเรียนที่สมัครใจเข้ำ
ร่วมสอบชั้น ป.1 จำนวน 3 โรง
นำงสำวนิภำ สุขพิทักษ์ ศึกษำนิเทศก์ผู้รับผิดชอบ กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ “สำหรับโรงเรียนสังกัด
สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน ในปีกำรศึกษำ 2562 ศึกษำธิกำรจังหวัดจะเป็นผู้รับผิดชอบใน
กำรจัดสอบควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน ชั้น ป.1 และกำรประเมินควำมสำมำรถขั้นพื้นฐำนของผู้เรียน ชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 3 ส่วนกำรจัดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ยังไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง”
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ
4.1 กำรสอบ O-NET ขอให้ที่ประชุมพิจำรณำกำรจ่ำยค่ำตอบแทนเพิ่มเติมในส่วนที่ สทศ.ไม่ได้กำหนด
แนวทำงไว้ ดังนี้
1) กำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้กรรมกำรดูแล และนำนักเรียนไปสอบ ณ สนำมสอบ ตำมระเบียบกำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนของ สทศ.กำหนดให้จ่ำยค่ำตอบแทนเฉพำะระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 แต่ศูนย์สอบพิจำรณำเห็นควร
จ่ำยค่ำตอบแทนให้กรรมกำรระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ด้วย โดยกำหนดค่ำตอบแทนให้ทั้งสองระดับชั้นในอัตรำ
วันละ 400 บำทตคน /วัน คิดอัตรำส่วน ครู 1 คนตนักเรียน 20 คน มีนักเรียนเกิน 25 คน เพิ่มผู้ดูแลได้อีก 1 คน
ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบตำมเสนอ
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2) กำรจ่ำยค่ำตอบแทน แก่เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยประจำสนำมสอบเพื่อระมัดระวังเหตุ
กำรทะเลำะวิวำทของนักเรียนในสนำมสอบ ในสนำมสอบที่มี 5 ห้องสอบขึ้นไป หรือตำมที่สนำมสอบร้องขอ
จำนวนสนำมสอบละ 1 คน โดยพิจำรณำให้ค่ำตอบแทนวันละ 300 บำทตคน
นำงสำวนิภำ สุขพิทักษ์ ศึกษำนิเทศก์ผู้รับผิดชอบ ชี้แจงเพิ่มเติมว่ำ “กำรแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่รักษำ
ควำมปลอดภัยประจำสนำมสอบ แต่งตั้งตำมชื่อที่สนำมสอบแจ้งมำ โดยมีหลักเกณฑ์ว่ำเป็นสนำมสอบที่มี 5 ห้อง
สอบขึ้นไป หรือเห็นว่ำจะเป็นปัญหำก็สำมำรถเสนอชื่อมำได้ และหำกยังมีสนำมสอบที่เห็นควำมจำเป็นต้องตั้งเพิ่ม
ขอให้แจ้งให้ศูนย์สอบทรำบภำยในวันที่ 11 มกรำคม 2562 เพื่อดำเนินกำรแต่งตั้งต่อไป และทำงศูนย์สอบจะทำ
หนังสือรำชกำรขอควำมอนุเครำะห์สถำนีตำรวจในแต่ละอำเภอให้ แต่สนำมสอบต้องเป็นผู้นำหนังสือรำชกำรไป
ติดต่อประสำนงำน และดูแลรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยสำหรับบุคลำกรที่นอกเหนือจำกคำสั่งเอง”
ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบตำมเสนอ
4.2 ขอควำมเห็นชอบกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรระดับสนำมสอบ คณะทำงำน และคณะอนุกรรมกำร
ดำเนินงำนระดับศูนย์สอบ ดังนี้
1) คณะกรรมกำรระดับสนำมสอบ ได้แก่ หัวหน้ำสนำมสอบ ซึ่งเป็นผู้อำนวยกำรต่ำงโรงเรียนหรือต่ำง
กลุ่ม กรรมกำรคุมสอบ ซึ่งเป็นครูจำกต่ำงกลุ่มหมุนไขว้กัน กรรมกำรกลำง เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนระดับสนำมสอบ
เจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ เจ้ำหน้ำที่พยำบำล เป็นครูโรงเรียนที่เป็นสนำมสอบ
ได้จัดส่งร่ำงคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับสนำมสอบ ให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบ เพื่อแก้ไข เพิ่มเติม ตำม
หนังสือ สพป.กำญจนบุรี เขต 2 ที่ ศธ 04018ตว4778 และที่ ศธ 04018ตว4779 ลงวันที่ 14 ธันวำคม 2561 โดย
ให้แจ้งแก้ไขภำยในวันที่ 4 มกรำคม 2562 และกลุ่มนิเทศฯ ได้ดำเนินกำรแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
นำงสำวนิภำ สุขพิทักษ์ ศึกษำนิเทศก์ผู้รับผิดชอบ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่ำ “สำหรับสนำมสอบ ป.6
หัวหน้ำสนำมสอบจะไปปฏิบัติหน้ำที่ต่ำงโรงเรียน ส่วนสนำมสอบ ม.3 แต่งตั้งผู้อำนวยกำรโรงเรียนเป็น
ผู้ประสำนงำนประจำสนำมสอบเพิ่มอีก 1 คน เพื่อดูแลควำมเรียบร้อย และป้องกันเหตุทะเลำะวิวำทของนักเรียน”
2) คณะอนุกรรมกำรระดับศูนย์สอบเพื่อดำเนินกำรประเมินคุณภำพนักเรียน ได้แก่ รองผู้อำนวยกำร
เขตพื้นที่ ศึกษำนิเทศก์ เจ้ำหน้ำที่เขต ปฏิบัติหน้ำที่เก็บรักษำข้อสอบ กระดำษคำตอบ เตรียมสถำนที่จัดประชุม
จัดเตรียมข้อสอบ กระดำษคำตอบ เอกสำรกำรสอบ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรกำรสอบ และกำร
เบิกจ่ำยกำรเงินในกำรบริหำรกำรสอบ
3) คณะอนุกรรมกำรจ่ำยค่ำตอบแทนสนำมสอบ ได้แก่ เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน และเจ้ำหน้ำที่เขต ปฏิบัติ
หน้ำที่จ่ำยค่ำตอบแทนให้กรรมกำรระดับสนำมสอบทุกสนำมสอบ
4) ตัวแทนศูนย์สอบสนำมสอบละ 2 คน ได้แก่ ศึกษำนิเทศก์ เจ้ำหน้ำที่เขต ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ปฏิบัติหน้ำที่เป็นตัวแทนศูนย์สอบ และรับ-ส่งข้อสอบ-กระดำษคำตอบระหว่ำงศูนย์สอบกับสนำมสอบ
ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบตำมเสนอ
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
ไม่มี
นำยอำดุลย์ พรมแสดง ผู้อำนวยกำร สพป.กำญจนบุรี เขต 2 ประธำนที่ประชุม กล่ำวขอบคุณผู้ร่วม
ประชุมทุกท่ำน และปิดประชุม
ปิดประชุม เวลา 14.00 น.
นางสาวนิภา สุขพิทักษ์ และนางสาวศศิชา ทรัพย์ล้น ผู้จดบันทึกการประชุม

