
รายงานการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา 
สังกดัสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ครั้งที่  3/2565 
เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565   

ณ หอ้งประชุมใหญ่ ชั้น 2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษากาญจนบุร ีเขต 2   
-------------------------- 

ผู้มาประชุม 

ผู้มาประชุม จำนวน 99 คน ตามหลักฐานในบัญชีลงเวลาการประชุมของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยมี นายสมพร  พิลาสันต์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุม 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายบุญส่ง  โซยรัมย ์         รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
2. นายแมน  คำวงษ์         ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายปกรณ์  ม่วงเจริญ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
2. นายอรัญ  เทือกขันตี รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
3. นางสาวไอย์รินณ์ จันทร์แย้ม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
4. นางสาวสุภาพ  จัดละ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
5. นางสาวอุบลศรี ฟักจีน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6. นางชนาฏ์นันช์ ศักดิ์สุนทร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
7. นางสาวพรรณพิมล วิเศษสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
8. นางสาวสุรางค์ ธิตินิลนิธิ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
9. นางสาวอินทิรา  ชิวปรีชา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
10. นายเจษฎา  ตันธนะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  

  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
11. นางนงนุช  ก้านเหลือง นักทรพัยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
12. นางสาววันวิสาข์ พรมเกตุ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 
13. นางสาวหทัยทิพย์ มณฑาทัศน์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
14. นางสาวณัฐณิชา ชัยยา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
15. นางสาวชนนิกานต์ รักอาชีพ ลูกจ้างชั่วคราว 

 
เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 

  นายสมพร  พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ คือ 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 นายสมพร  พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ีเขต 2 
  ก็ต้องขอขอบคุณโรงเรียนทุกโรงเรียนที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในปี 2564 ซึ่งผลการ
ดำเนินการจะให้ผู้อำนวยกลุ่มนิเทศฯ เป็นผู้สรุปผลการดำเนินงานในปีการศึกษาท่ีผ่านมาว่าผลเป็นอย่างไรบ้าง จาก
การที่จัดการศึกษาภายใต้สภาพปัญหาในความพร้อมไม่เต็ม 100% มีปัญหาให้เราได้ดำเนินการแก้ไขตลอดปี
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การศึกษา โดยเฉพาะปัญหาภัยจากโควิดซึ่งทุกโรงเรียนก็ได้ทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังผลออกมาไม่เป็นที่พอใจ แต่ก็ถือ
ว่าทุกท่านก็ได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้ว  

  1. การเตรีมความพรอ้มในการเปดิภาคเรียน 
  แจ้งการเปิดภาคเรียนในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ที่ทุกโรงเรียนจะต้องเตรียมความพร้อมในการ
เปิดภาคเรียนและสิ่งที่โรงเรียนจะต้องดำเนินการคือการประเมินตนเอง โดยใช้มาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศคบ.) ซึ่งถ้าโรงเรียนไหนผ่านการประเมินในปีที่แล้วปีนี้การสามารถ
เปิดเรียนได้ ซึ่งทางกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาก็จะจัดทำข้อมูลต่างๆ ให้ท่านเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 
ปัญหาหนึ่งที่เราจะต้องช่วยกันในช่วงเปิดภาคเรียนคือการฉีดวัคซีนของเด็กนักเรียนจากข้อมูลในปีที่ผ่านมาฉีดเข้มที่ 
1 ไปประมาณ 97% ส่วนเข้มที่ 2 จะให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาชี้แจงรายละเอียด โดยผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูเป็นผู้ที่ใกล้ชิดผู้ปกครอง ก็ขอให้ท่านได้ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนให้กับเด็กนักเรียนผ่าน
ระบบ LINE สิ่งหนึ่งที่จะต้องดำเนินการคือการดำเนินการตามมาตรการ 667 และจะต้องมีแผนการเผชิญเหตุของ
โรงเรียน สิ่งหนึ่งที่จะต้องมีคือการเตรียมความพร้อมของบริบทของห้องเรียน อาคารเรียน ครูเองก็ต้องมีความพร้อมที่
จะจัดการเรียนการสอน ส่วนในเรื่องกระบวนการจัดการเรียนการสอนจะพูดถึงรายละเอียดในช่วงต่อไป 
  เรื่องการตรวจ ATK ไม่ใช่สิ่งจำเป็นที่จะต้องตรวจนักเรียนทุกคน จะตรวจนักเรียนเฉพาะที่มีอาการ
ถึงจะตรวจ ATK จากการชี้แจงจากสาธารณสุขเด็กนักเรียนที่ติดโควิดสามารถมาเรียนได้ จากผลการดำเนินงานที่ผ่าน
มา 2 ปี ทำให้เด็กเสียโอกาสทางการเรียนรู้ เพราะมันเกิดภาวะ Learning Look คือ ภาวะทดถอยทางการเรียนรู้ 
ดังนั้นในช่วง 6 เดือนแรกก็จะมีนโยบายให้ทางผู้บริหารสถานศึกษาดำเนินการคือจุดเน้นที่จะร่วมกันดำเนินการ    
เน้นอะไรบ้างในช่วง 6 เดือนแรก อย่างอ่ืนเป็นองค์ประกอบรอง  

  2. เรื่องความปลอดภัยในโรงเรียน  
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ก็มีความตระหนัก กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษาได้ดำเนินการจัดอบรมให้กับโรงเรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เรื่องความปลอดภัย ความปลอดภัยไม่ได้หมายถึง 
MOE Safety Center แต่เราหมายถึงความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนของเรา ปัญหาที่เราพบ คือ ปัญหาที่เกิด
จากภัยจากธรรมชาติ  ภัยที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ เช่น ภัยจมน้ำ ภัยที่เกิดจากการคุกคามทางเพศบางครั้งก็เกิดขึ้นที่
บ้าน บางครั้งก็เกิดขึ้นที่โรงเรียน ถ้าเป็นภัยที่เกิดจากการคุกคามทางเพศเกิดขึ้นในโรงเรียนสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จะไม่ปล่อยปละละเลย โดยจะใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดในการดำเนินการวินัย
ขั้นเด็ดขาดกับครูที่ดำเนินการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กนักเรียน เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นทางสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จะต้องใช้มาตรการเด็ดขาด 2 สถาน คือ ปลดออก กับ ไล่ออก คุณครูจะทำ
กับผู้เด็กนักเรียนไม่ได้ ถ้าเกิดเหตุขึ้นในโรงเรียนของท่านจะต้องรับผิดชอบอันดับที่ 1 ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้อง
ดำเนินการโดยด่วน นอกจากนั้นก็ยังมีอีกหลายภัยที่ทางกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาได้อบรมชี้แจงทางสถานศึกษา
จะต้องมีแผนในการดำเนินการ สิ่งหนึ่งที่ทางสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จะให้ทาง
สถานศึกษาดำเนินการหลังจากวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ที่จะเปิดภาคเรียนให้ตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน ตรวจ
สุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตใจ สำคัญคือให้ใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ทำมาในอดีตจนถึงปัจจุบัน ระบบการเยี่ยม
บ้านช่วงนี้เป็นปัญหาในการเยี่ยมบ้าน ทางสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ก็อยากให้ทาง
โรงเรียนใช้ระบบเยี่ยมบ้านออนไลน์ 100%   
 ปีนี้ให้เป็นปีแห่งการชดเชยการเสียโอการทางการเรียนมา 2 ปี สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีจุดเน้นให้ทางโรงเรียนดำเนินการ 3 ประเด็น คือ ทางด้านการอ่าน การเขียน     
การคิดคำนวณ เด็กกาญจน์ของเราจะต้องเก่งอ่าน เก่งเขียน เก่งคิดคำนวน โดยจะให้ทุกโรงเรียนได้ขับเคลื่อนในเรื่องนี้ 
และให้ท่านรายงานผลการขับเคลื่อนใน 6 เดือนแรกแค่ 3 เรื่อง ส่วน 10 ประเด็นที่เคยนำเสนอทำเป็นปกติแต่ไม่ต้อง
รายงาน จะให้รายงานในเรื่องการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ เป็นหลักในช่วง 6 เดือนที่จะถึงนี้ ว่าทางโรงเรียนมี
แนวทาง มีกรองในการดำเนินงานอย่างไร ทางศึกษานิเทศก์ก็จะเน้นเรื่องนี้เป็นหลัก จะให้ทางโรงเรียนได้ขับเคลื่อน
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การอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ ในช่วงชั้นที่ 1 ป.1 ป.2 ป.3 ถ้าเลยไปแล้วเด็กไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ใน ป.3 
นี้ เขาก็จะเป็นเด็กที่จัดประเภทเป็นเด็กพิการเรียนรวม ซึ่งปีนี้ก็เป็นนโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะได้ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเด็กพิการเรียนรวม ในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของเรามีเด็กพิการเรียนรวมในระบบประมาณห้าแสนคน โดยจากข้อมูลความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การคิดคำนวณต่างๆ มันเป็นปัญหาภาพรวมของประเทศข้อมูลจากงบประมาณในการดำเนินการจ้างครูพิเศษสอนเด็ก
พิการ ใช้หลายพันอัตรา ในส่วนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีอยู่ประมาณ 500 
คน ข้อมูลในระบบ SET มีการรายงานเข้ามาประมาณ 60 โรงเรียน อีก 30 กว่าโรงเรียนไม่ได้รายงานมา 
เพราะฉะนั้นทางสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 น่าจะมีมากกว่า 500 คน ก็ขอให้ทาง
โรงเรียนช่วยตรวจสอบข้อมูลว่าพิการจริงหรือไม่ ที่เด็กอ่านไม่ได้เป็นเพราะทางโรงเรียนได้ดำเนินการเต็มที่หรือเปล่า 
ใน 6 เดือนนี้อยากให้ทางโรงเรียนทำ 3 ประเด็นนี้สำเร็จอย่างน้อยก็ให้ลดจำนวนให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้  

 3. เรื่องโรงเรียนคุณภาพ 
 เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ก็ได้ขับเคลื่อนไปแล้วพอสมควร ปีที่ผ่านมาสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เลือกที่โรงเรียนวัดสระลงเรือ ส่วนในปีต่อไปจะเป็นโรงเรียนบ้านซ่อง 
โรงเรียนวัดสระลงเรือก็กำลังขับเคลือนก็มีปัญหาและอุปสรรคบ้าง ส่วนโรงเรียนคุณภาพในมติของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เราจะดำเนินการอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเราจะทำเป็นอีกชื่อหนึ่งไม่ซ้ำของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เราจะใช้ชื่อ My School Project ซึ่ งรายละเอียดจะมอบให้           
นายปรกณ์ ม่วงเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้นำเสนอ
รายละเอียดว่าปีนี้จะดำเนินการขับเคลื่อนโดยใช้โมเดล My School Project ซึ่งจะเป็นการยกระดับคุณภาพห้องเรียน 
ระดับโรงเรียน ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยจะให้ทุก
โรงเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ช่วงชั้นที่ 1  ป.1 ป.2 ป.3 เข้าร่วมกิจกรรมนี้ในช่วง 6 เดือนแรก เราจะขับเคลื่อนไป
พร้อมกับการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ โดยทุกโรงเรียนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมผลออกมาจะเป็นอย่างไรไม่สำคัญ 
แต่จะให้ทุกโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนคุณภาพของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
ในนามชื่อโครงการ My School Project  

 4. เรื่องปัญหาหนี้สินของครู 
  เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 2 มีจำนวน 4 ท่าน นอกจากนั้นเป็นข้าราชการบำนาญอีกจำนวน 12 ท่าน รวมเป็น 16 ท่าน ที่กรอกข้อมูลเข้า
มาในระบบ ถ้ายังมีท่านใดที่ยังไม่ได้ดำเนินการกรอกข้อมูลก็สามารถกรอกข้อมูลผ่านระบบได้ ในส่วนของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ก็จะไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 5. เรื่องนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เกี่ยวกับนโยบายพาน้องกลับมาเรียน 
 ก็ต้องขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่าน ในระบบของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 แจ้งจำนวนมา 43 คน สามารถติดตามให้กลับมาเรียนได้ทั้งหมด แต่ก็มีบางส่วนที่
อยากเรียนแต่ไม่พร้อมที่จะเรียน ก็ขอความร่วมมือผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่านช่วยดูแลเด็กนักเรียนที่อยู่ในระบบเป็น
ภาคบังคับ เด็กนักเรียนที่จบประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 แล้วไปเรียนต่อครบไหม ไปเรียนต่อที่ไหนบาง เราไม่สามารถ
ดำเนินการในส่วนอ่ืนๆ ได้ แต่ถ้าทางโรงเรียนมีข้อมูลว่าเด็กนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 ว่าอยากจะเรียนต่อหรือไม่
เรียนต่อให้แจ้งข้อมูลมาให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ทราบด้วย เพ่ือจะได้
ดำเนินการจัดหาที่เรียนให้ เพราะบางรายอาจจะมีปีญหาส่วนตัว แต่ในส่วนของจำนวนเด็กนักเรียนแจ้งมาทาง
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ก็สามารถพากลับมาเรียนได้ทั้งหมด ส่วนหนึ่งทาง
โรงเรียนก็ได้ช่วยในการติดตามเด็กนักเรียนให้กลับมาเรียน 
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 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี 2/2565 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 

  นายสมพร  พิลาสันต์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 จำนวนรวม 16 หน้า 
โดยมีรายละเอียดดังในเอกสาร 

มติที่ประชุม     - ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข   
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

3.1 นายปกรณ์  ม่วงเจริญ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 

 3.1.1 เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)    
มีความห่วงใยในเด็กนักเรียนเพราะเป็นช่วงเปิดเรียนใหม่ ๆ เด็กนักเรียนก็ไมค่่อยระวังตัวเกี่ยวกับ

การใกล้ชิด และสัมผัสกัน ก็ต้องอยู่ในความควบคุมของครูก็ไม่อยากให้เปิดเทอมมาได้ไม่กี่วันก็ต้องปิดโรงเรียน คง
ต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยใช้มาตร 667 ตามที่
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เรียนให้ทราบแล้ว นอกจากการเตรียม
ความพร้อมในเรื่องของความปลอดภัย สิ่งหนึ่งที่ปล่อยไม่ได้ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมของตัวนักเรียนเอง 
ช่วงเปิดเทอมใหม่ ๆ ก็ต้องเตรีมความพร้อมในเรื่องของการอ่านออก เขียนได้ ที่จะเป็นพ้ืนฐานในการเรียนในชั้น
ต่อไป 

3.1.2 แจ้งผลการประเมินน RT  
ในปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้ 81.86 

ส่วนในปีการศึกษา 2564 ได้ 73.10 ซึ่งต่ำกว่าปีที่แล้ว สิ่งหนึ่งที่น่าแปลกใจมีอยู่ด้วยกัน 2 มติ คือ การอ่านออก
เสียง ได้ 70.71 แต่อ่านรู้เรื่อง ได้ 75.50 ก็น่าแปลกใจว่าทำไมการอ่านออกเสียงได้คะแนนน้อยกว่าการอ่านรู้
เรื่อง ก็คงต้องให้ครูนำข้อมูลนี้ไปวิเคราะห์ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรที่ทำให้เด็กนักเรียนอ่านรู้เรื่องได้คะแนนมากกว่า
การอ่านออกเสียง   

3.1.3 เรื่องโรงเรียนคุณภาพ (My School Project) 
 

 
 

 ดังนั้นจุดเน้นในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ในปีหน้าจะเข้มข้น
ในเรื่องของการอ่านออกเขียนได้ การคิดเลข เพราะฉะนั้นในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
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จะต้องเน้นไปที่การอ่านออกเขียนได้ คิดคำนวณเป็น เป็นจุดเน้นสำคัญ ซึ่งทางทีมวิชาการก็ให้ความสำคัญกับสิ่ง
เหล่านี้ และคงต้องรับผิดชอบร่วมกัน นอกจากนี้ในปีนีส้ำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
มีโครงการที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาในเรื่องของโรงเรียนคุณภาพ (My School Project) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยจะขับเคลื่อนตั้งแต่เริ่มเปิดเทอมเป็นต้นไป โดยเรื่องนี้มาจากแนวคิดท่านผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ที่จะพัฒนาในเรื่องของกระบวนการจัดการเรียนรู้ กระบวนการ
บริหารจัดการในโรงเรียน รวมถึงการส่งเสริมเอกลักษณ์ อัปลักษณ์ของสถานศึกษา 3 สิ่งนี้เป็นแนวคิดที่จะนำมา
ขับเคลื่อนคุณภาพ ก็ได้จัดทำเป็นคู่มือในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งคู่มือนี้จะรวบรวมเอา
รูปแบบ วิธีการ หลักเกณฑ์ มาตรฐานการประเมินคุณภาพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพ รวมถึงวิทยฐานะ เรื่องของ  
วPA มารวบรวมกันจัดทำเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาใน 3 มิติ มิติที่ 1 คือ ห้องเรียนคุณภาพ 
จะมองไปที่ด้านของการบริหารคุณภาพของครู และคุณภาพของนักเรียน มิติที่ 2 คือ ผู้บริหารคุณภาพ ด้านการ
บริหารงานวิชาการ และด้านการส่งเสริมสนับสนุนในด้านการจัดการศึกษา มิติที่ 3 คือ ผลงานคุณภาพ ผลงานที่
ส่งให้เห็นเป็นเอกลักษณ์ อัปลักษณ์ของโรงเรียน ผลงานเชิงประจักษที่ทางโรงเรียนรวบรวมเอาไว้  
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 โดยในปลายปีที่แล้วได้ ให้คณะทำงานได้ เก็บรวบรวมข้อมูล แนวคิด วิธีการตามที่ท่ าน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้ให้ข้อมูล ก็ได้เริ่มตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเสร็จเดือน
มกราคม มีคณะทำงานในการยกร่าง การการถอดบทเรียน มีการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ วิพากษ์ ครั้งที่ 1 
หลังจากนั้นก็นำมาปรับปรุงแก้ไข ต่อมาภายในเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม มีการวิพากษ์ ครั้งที่ 2 โดยคณะทำงาน
วิพากษ์ ไปทำการวิพากษ์ที่เขื่อนศรีนครินทร์ โดยคณะทำงานและผู้ทรงคุณวุฒิต่าง ๆ และมีการปรับปรุงแก้ไข  
ครั้งที่ 2 เดือนเมษายนนำเข้าที่ประชุมของ ก.ต.ป.น. ก็ได้ให้ข้อสังเกตต่าง ๆ และมีการปรับปรุงแก้ไขครั้งสุดท้าย 
เดือนพฤษภาคมจัดทำปฏิทินประกาศการขับเคลื่อน และได้มีการนำข้อมูลไปไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของสำนักงานเขต
พ้ืนที่ การศึกษากาญจนบุรี  เขต 2  ทางผู้บริหารสถานศึกษาก็สามารถเข้าไปดาวน์ โหลดคู่มือได้แล้ ว                  
ในภาคเรียนที่ 1 จะดำเนินการขับเคลื่อนในเฟสที่ 1 ส่วนในภาคเรียนที่ 2 จะดำเนินการขับเคลื่อนในเฟสที่ 2   
เฟส 1 จะขับเคลื่อนโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ชั้นอนุบาล - ช่วงขั้นที่ 1 ในขั้นตอนก็คือ ช่วงเดือนมิถุนายน ถึง เดือน
กรกฎาคม ให้ดำเนินการศึกษาตามคู่มือ จัดทำข้อมูลคุณภาพตามตัวชี้วัดต่าง ๆ ช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง เดือน
สิงหาคม ทางสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ก็จะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการและมีการ
ประเมินผล ในช่วงเดือนสิงหาคม ถึง เดือนกันยายน ประกาศผล และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เป็นในช่วงของ   
เฟส 1 ชั้นอนุบาล – ช่วงชั้นที่ 1 หลังจากเปิดภาคเรียนที่ 2 ก็จะดำเนินการขับเคลื่อนในเฟสที่ 2 ก็จะขยายผล
เพ่ิมเป็นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยจะเริ่มตั้งเดือนธันวาคมโดยโรงเรียนจะต้องประเมินตนเอง
เพ่ือรวบรวมข้อมูล ในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ทางสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จะดำเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการและมีการประเมินผล เดือนมีนาคม ประกาศผล และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ในปีการศึกษา 
2565 มีการดำเนินการอยู่ 2 เฟส แต่ละเฟสก็มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้ได้ถึง 2 ครั้ง ซึ่งจะสอดคล้องกับ
การประเมินของการปฏิบัติงานในปีงบประมาณของข้าราชการ ในส่วนของรายละเอียดจะชี้แจงในวันประชุมสัญจร
ทีละอำเภอ    

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 3.2 นายอรัญ  เทือกขันตี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 
 3.2.1 เรื่องการประเมิน วPA 
 คือข้อตกลงในการพัฒนางานก็จะแจ้งเกี่ยวกับเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 โดยอบรมทาง
ออนไลน์โดยมีวิทยากรคือ นางสาวพันวนา  พัฒนาอุดมสินค้า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรในการ
นำเสนอและการแจ้งข่าว เป็นการขยายผลในส่วนการดำเนินการ ซึ่งในส่วนของขั้นตอนการประเมิน วPA ตอนนี้
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลไปประชุมเพ่ือรับมอบนโยบายที่จังหวัดนครนายก ส่วนในวันที่ 11 - 13 
พฤษภาคม 2565 ก็คงมีรายละเอียดในส่วนของขั้นตอนในการดำเนินการต่อในช่วงของการประเมิน วPA ซึ่งใน
รอบของเทอมที่ 2 นี้เป็นส่วนของการดำเนินการของ วPA 2 ต่อเนื่องจาก วPA 1 ในส่วนของ วPA 1 ที่เกี่ยวข้อง
ถัดมาก็คือสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้ประเมินแล้วในส่วนของการเลื่อนเงินเดือน ทางกลุ่ม
บริหารบุคคลได้แจ้งให้ผู้อำนวยการสถานศึกษามารับคำสั่ง การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและผู้บริหาร
สถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 หลังจากผู้บริหารสถานศึกษามารับคำสั่งไปแล้วก็อย่า
ลืมขั้นตอนของการจัดทำหนังสือแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคลให้กับคณะครูให้ดำเนินการตามตัวอย่างที่ทาง
กลุ่มบริหารงานบุคคลส่งไปให้ 
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 3.2.2 เรื่องการบรรจุครูผู้ช่วย รอบท่ี 2 
 ก็จะเป็นการแจ้งข้อมูลเพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการบรรจุครูผู้ช่วย 
รอบท่ี 2 ของศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีว่ามีความเคลื่อนไหวอย่างไร ตามรายละเอียดบัญชีของผู้สอบแข่งขันได้ 
    . 

 
 

 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีก็ได้มีหนังสือแจ้งให้ทางผู้สอบ
แข่งขันได้มารายงานตัว แต่คำสั่ง ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565 จากตารางในการสอบมีวิชาเอกอยู่ 23 วิชา ในส่วน
ของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้คงเหลือทั้งหมด 407 คน จำนวนอัตราว่างที่ใช้ในการบรรจุ ทั้งหมดในรอบที่ 2 จำนวน 
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286 อัตรา แต่ในการบรรจุครั้งนี้มีตำแหน่งทีส่ามารถบรรจุได้เพียง 212 อัตรา อาจจะมีบ้างโรงเรียนที่ไม่ได้ครูใน
ส่วนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีอยู่ประมาณ 3 – 4 โรงเรียน และมีการขอใช้บัญชีจาก
ศึกษาธิการจังหวัดอ่ืนอีก จำนวน 74 อัตรา ในส่วนนี้อาจจะใช้เวลานานตามข้ันตอนของทางราชการ ในการบรรจุ
ครูผู้ช่วยรอบที่ 2 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีอยู่ด้วยกัน 3 ลู่ รวมทั้ง 33 อัตรา ส่วนที่ 
1 คือเกี่ยวกับการย้าย มีอยู่ 8 โรงเรียน ได้ครบทั้ง 8 โรงเรียน ส่วนที่ 2 คือครูพัฒนาท้องถิ่นที่เหลือจากที่เด็ก     
มีอยู่ 15 ตำแหน่ง มีผู้สอบได้แค่ 6 คน ก็ยังค้างอยู่อีก 9 อัตรา ในส่วนนี้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี 
เขต 2 ก็จะได้ไม่ครบ คือโรงเรียนบ้านน้อย กับโรงเรียนบ้านเขาศาลา จะเป็นเอกปฐมวัย ส่วนที่ 3 คือการย้าย
ลาออก เสียชีวิต มีอยู่ 16 อัตรา ผู้สอบแข่งขันไม่เลือกอยู่ 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยา ขอเอก
ภาษาอังกฤษไว้แต่เอกภาษาอังกฤษหมดบัญชี และ โรงเรียนบ้านหนองตายอด ขอเอกปฐมวัยไว้แต่เอกปฐมวัยหมด
บัญชี ทั้งหมด 33 อัตรา มีเลือก 29 อัตรา ส่วนในการดำเนินการต่อไปได้สอบถามทางศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีอาจจะมีการแจ้งเปลี่ยนเกณฑ์อัตรากำลัง หรือปรับวิชาเอก แต่ถ้าที่ 4 โรงเรียนยังยืนยันว่าจะเอา
วิชาเอกอยู่ก็จะต้องรอในส่วนของศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีดำเนินการขอยืมบัญชีจากศึกษาธิการจังหวัดอ่ืน     

 3.2.3 เรื่องการสำรวจวุฒิเบื้องต้นทางลูกเสือ 
ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 จะมีการบรรจุครูผู้ช่วยหลังจากนั้นทางกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาจะดำเนินการ
สำรวจเกี่ยวกับการจบวุฒิลูกเสือขั้นเบื้องต้นมาหรือเปล่า และจะมีการจัดอบรมลูกเสือเบื้องต้นให้ในช่วงเดือน
มิถุนายน  

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 3.๓ นายเจษฎา  ตันธนะ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  ปฏิบัติหน้าผู้อำนวยการกลุ่ม
อำนวยการ 
 3.3.1 โครงการแกไ้ขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการ  

ตามท่ี สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามคำสั่ง ที่ 83/2565 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 
ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนในระบบแล้วจำนวน 16 ราย สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จะดำเนินการ
ประชุมคณะกรรมการ เพ่ือกลั่นกรอง แบ่งกลุ่ม และกำหนดแนวทางในการช่ วยเหลือต่อไป สำหรับผู้ที่ต้องการ
ลงทะเบียนเพ่ิมเติมก็สามารถทำได้ ขอให้ประชาสัมพันธ์ไปยังบุคลากรที่มีความประสงค์ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 
หรือประสานงานโดยตรงได้ท่ี กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

3.3.2 การรายงานผลการประเมินสถานะของหน่วยงานในระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รายงานผลการประเมินสถานะของหน่วยงานใน

ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี 
เขต 2 ซึ่งมีผลการประเมินสถานะของหน่วยงาน = 4.42250 จากการดำเนินการตามหมวด 1 – 6 ภาพรวมของ
หน่วยงานค่อนข้างมีกระบวนการทำงานครบถ้วนตามแนวทาง 

3.3.3 การจัดตั้งชมรมจิตอาสารเพื่อพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีความประสงค์จะพัฒนาบุคลากร นักการ ภาร

โรง ซึ่งเป็นลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวของโรงเรียน อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดตั้งชมรมขึ้น ซึ่งจะมีหนังสือ
แจ้งไปยังโรงเรียนอีกครั้ง ถ้าดำเนินการขออนุมติจากท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 เรียบร้อยแล้วจะส่งหนังสือแจ้งให้โรงเรียนทราบต่อไป  

 มติที่ประชุม รับทราบ 
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 3.4. นายเจษฎา  ตันธนะ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  ปฏิบัติหน้าผู้อำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

3.4.1. การจัดตั้งทีมงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 

ขอแจ้งไปยังโรงเรียนเพ่ือประสานบุคลากรที่มีความประสงค์ร่วมทีมกับสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 แต่งตั้งให้เป็นคณะทำงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2         
มีกิจกรรมที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศร่วมกัน รวมถึงการเป็นเครือข่ายช่วยเหลือโรงเรียนของแต่ละศูนย์ SP 

3.4.2 การลงข่าวประชาสัมพันธ์ 
หน้าเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 www.kan2.go.th โรงเรียน

สามารถประสานขอชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน เพื่อเข้าระบบในเว็บไซต์และลงข่าวสาร จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
ของโรงเรียนได้ 

3.4.3 การจัดเก็บข้อมูล DMC 
โดยระบบจะเปิดให้เริ่มดำเนินการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนในวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 และจะ

ปิดระบบในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ทางสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จะมีหนังสือแจ้งไปที่
โรงเรียนเพ่ือให้ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 3.5 นางสาวอินทิรา  ชิวปรีชา  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 การรายงานโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 - การรายงานโครงการ ครั้งที่ 1 ระบบจะเปิดวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 และจะปิดระบบการ
รายงานวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น. 
 - ในการรายงานจะใช้ข้อมูลระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 
 - โดยสามารถรายงานผ่านทางเว็บไซต์ https://e-budget.jobobec.in.th 
 - โดยรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านใช้รหัส per – code 6 หลกัของโรงเรียน 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 3.6 นางชนาฏ์นันช์  ศักดิ์สุนทร  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

การอบรมให้ความรู้สมาชิกที่จะเกษียณ ปี 2565 
ตามสถานการณ์การลงทุนที่ผันผวนในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อมูลค่าสินทรัพย์ลงทุน กบข. มูลค่า

ต่อหน่วยปรับลดลงเป็นผลกระทบระยะสั้นส่งผลต่อยอดเงินในบัญชีของสมาชิกปรับลดลงจาก ปี 2564 สำนักงาน
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จึงมีความประสงค์ขอจัดอบรมให้ความรู้สมาชิก กบข.ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณในปี 2565 เพ่ือทำความเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันและสามารถวางแผนการ
ขอรับเงินคืนการบริหารเงินหลังเกษียณ โดยจะจัดอบรมผ่านออนไลน์ ดังนี้ 

1.วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565    เวลา 10.00 – 11.30 น. 
2.วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565          เวลา  10.00 – 11.30 น. 
ทั้งนี้ การอบรมประกอบด้วยหัวข้อบรรยายได้แก่ 
1. เกษียณแล้วได้รับเงินอะไรบ้าง และได้รับเงินเท่าไร 
2.ขั้นตอนขอรับเงินคืนและบริการออมต่อโดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านลิงค์ 

https//forme.gle/nQxQZ2gb9TMkxy688 

http://www.kan2.go.th/
https://e-budget.jobobec.in.th/
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มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 
 

 3.7 นางสาวอุบลศรี  ฟักจีน  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3.7.1 เรื่อง  โครงการอบรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา หลักสูตร เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ

บริหารและห้องเรียนแห่ง อนาคต  ผ่านระบบออนไลน์ 
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน แจ้งว่า มูลนิธิครูดีของแผ่น และบริษัท เอส พี 

วี ไอ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการอบรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา หลักสูตร เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการบริหาร
และห้องเรียนแห่งอนาคต  จำนวน 8 รุ่น รุ่นละ 100 คน  ผ่านระบบออนไลน์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สมัครได้ทาง
เว็บไซต์ มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน https://www.thisuprateacher.org สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่  02 001 
1515 มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน  

https://www.thisuprateacher.org/
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 3.7.2 เรื่องโครงการเพชรเสมา 2 
 ทางกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จะมีหนังสือส่งให้กับทางโรงเรียนถ้าทราบถึง
แนวทางในการดำเนินการส่งรางวัลเพชรเสมา 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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 3.8 นางสาวสุภาพ  จัดละ  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 3.8.1 ผลการสอบ O-net  ปีการศึกษา 2564 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET  
เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2563-2564 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET  
เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2563-2564 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

วิชา 

ระดับเขตพื้นที่ ระดับสังกัด ระดับประเทศ 

2563 2564 พัฒนาการ 2563 2564 พัฒนาการ 2563 2564 พัฒนาการ 

ภาษาไทย 57.14 52.82 -4.32 54.96 49.54 -5.42 56.20 50.38 -5.82 

คณิตศาสตร ์ 29.57 36.20 6.63 28.59 35.85 7.26 29.99 36.83 6.84 

วิทยาศาสตร์ 37.84 34.94 -2.90 37.64 33.68 -3.96 38.78 34.31 -4.47 

ภาษาอังกฤษ 38.13 34.87 -3.26 38.87 35.46 -3.41 43.55 39.22 -4.33 

รวมเฉลี่ย 40.67 39.71 -0.96 40.02 38.63 -1.38 42.13 40.19 -1.94 

วิชา 
ระดับเขตพื้นที่ ระดับสังกัด ระดับประเทศ 

2563 2564 พัฒนาการ 2563 2564 พัฒนาการ 2563 2564 พัฒนาการ 

ภาษาไทย 58.98 57.48 -1.50 55.18 52.13 -3.05 54.29 51.19 -3.10 

คณิตศาสตร ์ 22.72 23.11 0.39 25.82 24.75 -1.07 25.46 24.47 -0.99 

วิทยาศาสตร์ 29.89 31.39 1.50 30.17 31.67 1.50 29.89 31.45 1.56 

ภาษาอังกฤษ 31.72 27.51 -4.21 34.14 30.79 -3.35 34.38 31.11 -3.27 

รวมเฉลี่ย 35.83 34.87 -0.95 36.33 34.84 -1.49 36.01 34.56 -1.45 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET   
 

เปรียบเทยีบกับ ปีการศึกษา 2563-2564  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 

วิชา 
ระดับเขตพื้นที่ ระดับสังกัด ระดับประเทศ 

2563 2564 พัฒนาการ 2563 2564 พัฒนาการ 2563 2564 พัฒนาการ 

ภาษาไทย 37.12 54.48 17.36 45.22 47.74 2.52 44.36 46.40 2.04 

สังคมศึกษา ฯ 33.86 40.30 6.44 36.32 37.45 1.13 35.93 36.87 0.94 

ภาษาอังกฤษ 24.19 24.25 0.06 29.73 25.83 -3.90 29.94 25.56 -4.38 

คณิตศาสตร ์ 18.10 25.00 6.90 26.33 21.83 -4.50 26.04 21.28 -4.76 

วิทยาศาสตร์ 28.84 31.09 2.25 33.04 29.04 -4.00 32.68 28.65 -4.03 

รวมเฉลี่ย 28.42 35.02 6.60 34.13 32.38 -1.75 33.79 31.75 -2.04 
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3.8.2 ผลการสอบ NT  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2564 
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3.8.3 ผลการสอบ  RT   ปีการศึกษา 2564 
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3.8.4 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพ (My  School  Project) 

        ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
ดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพ (My  School  Project) โดยมีวัตถุประสงค์   
           1) เพ่ือพัฒนาและยกระดับโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 
             2) เพ่ือพัฒนาบุคลากร ภายในโรงเรียน(ผู้บริหาร,ครูและนักเรียน)ให้มีคุณภาพ 
          3) เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนให้สูงขึ้น 
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             กิจกรรม 
1.จัดทำคู่มือโรงเรียนคุณภาพ (My  School  Project) 
2.ประชุมพิจารณาคู่มือโรงเรียนคุณภาพ 

             3. นำเสนอคู่มือฯต่อคณะกรรมการก.ต.ป.น. 
             4. ปรับปรุงและจัดพิมพ์คู่มือ 
             5. ประชุมชี้แจงการใช้คู่มือโรงเรียนคุณภาพ 
             6. การประเมินโรงเรียนคุณภาพ 
             7. สรุปผลการประเมิน 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 3.9 นางสาวไอย์รินณ์  จันทร์แย้ม  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  3.9.1 เรื่องการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนสู่การปฏิบัติ เรื่องความปลอดภัย
สถานศึกษา (MOE SAFETY CENTER) 
        ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ขอให้สถานศึกษาทุกแห่ง ได้ประชุมชี้แจ้งข้าราชการครู ผู้ปกครองและ
นักเรียนเน้นย้ำให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยของสถานศึกษา เพ่ือให้
นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาปลอดภัยในทุกๆด้าน โดยเฉพาะเรื่องความพร้อมของอาคาร สถานที่    
ต่าง ๆ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ในกรณีเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ที่ไม่ปกติ สามารถเข้าช่องทางในการรายงานข้อมูลได้
อย่างรวดเร็ว และผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับสามารถเข้าถึงข้อมูลและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและให้
ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้โหลดข้อมูล  ผ่าน App  (MOE SAFETY CENTER) ,  LINE       
            และ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี    
เขต 2 ได้ดำเนินการประชุมการสร้างความปลอดภัยในถานศึกษาจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ ต้อง
ขอขอบคุณสถานศึกษาทุกแห่งที่ให้ความสนใจ มีข้าราชการครู เข้าร่วมประชุมและทดสอบเพ่ือรับเกียรติบัตร 
จำนวน 1,000 ราย ซึ่งทางกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำเกียรติบัตรให้ ซึ่ง
สถานศึกษาทุกแห่ง จะสามารถปรินเกียรติบัตรได้ ทางช่องทางออนไลน์ Google ช่วงปลายสัปดาห์ พร้อมทั้งจะ
ดำเนินการให้สถานศึกษาทุกแห่ง ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทางออนไลน์ให้กับนักเรียนทุกคน เพ่ือดูแลความปลอดภัย
และพ้ืนที่ความเสี่ยงต่าง ๆ ในระหว่างที่นักเรียนอยู่ที่บ้าน โดยจะกำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่ง ดำเนินการตั้งแต่
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปี 2565 
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             ความปลอดภัยของนักเรียนที่เข้ามาเรียนช่วงเปิดเทอมในสถานการณ์เชื้อโรค ได้ดำเนินการ
รณรงค์ให้นักเรียนอายุ 5 - 11 ปี ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 97.1 เข็มที่ 2 ดำเนินการแล้วร้อยละ 
6.98 

3.9.2 เรื่องการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2565 และความปลอดภัยจากสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
              สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้จัดทำหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 
04018/ ว 1660 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เพ่ือให้โรงเรียนได้ประสานงานกับท้องถิ่นในการสนับสนุน
งบประมาณอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม พร้อมทั้งรายงานผลให้ทราบ ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 
              รูปแบบการบริหารจัดการ กรณี นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน ก็ให้ดำเนินการตามรูปแบบของแต่
ละโรงเรียน รายหัวละ 21 บาท ส่วนกรณีที่นักเรียนไม่สามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้ สืบเนื่องจาก ติดเชื้อไวรัส    
โคโรนา 2019  (COVID – 19) ดำเนินการจ่ายเงินให้ผู้ปกครอง โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง จำนวน 3 
ราย ร่วมดำเนินการ  
           ส่วนอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประเภทของนม ยูเอสที พลาสเจอร์ไลน์ ตามความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการ ข้อตกลงร่วมกันกับท้องถิ่น นักเรียนต้องได้รับครบ 200 วัน 
           ฝากเรื่องมาตรการป้องกันโรคระบาด 6 : 6 : 7 การส้วมหน้ากาก เว้นระยะห่าง การล้างมือที่ถูก
วิธี โต๊ะอาหาร อุปกรณ ์จาน ชาม ช้อน ห้องครัว สะอาด ถูกสุขลักษณะ 

ขอให้สถานศึกษา กำหนดเมนูอาหารในโปรแกรม Thai School lanch ให้เป็นปัจจุบันด้วย 

3.9.3 เรื่องการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครู
เพื่อรับรางวัลครูต้อนแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565 

    ในปีนี้ มีสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมการประเมินฯ จำนวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนวัด
หวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142  โรงเรียนวัดท่าเรือ “อุตสาหะวิทยาคาร” 
โรงเรียนบ้านหนองจอก และโรงเรียนบ้านหนองคง เพ่ือคัดเลือกตัวแทนแต่ละระดับ ๆ ละ 1 (ขนาดเล็ก จำนวน
นักเรียน 119 คนลงมา ขนาดกลาง 120 - 719 คน) 

ข้าราชการครู จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย ครูโรงเรียนวัดหวายเหนียว จำนวน 3 คน ครู
โรงเรียนบ้านหนองจอก จำนวน 1 คน  ซ่ึงคณะกรรมการในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จะออกประเมินช่วงประมาณ 
กลางเดือน มิถุนายน 2565 

3.9.4 เรื่องการนำเข้าข้อมูลผ่านระบบทะเบียนกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด       
ประจำปี 2565 
                 ขอให้สถานศึกษาทุกแห่งได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลผ่านระบบทะเบียนกำลัง WWW.nccd.g0.th 
โดยใช้ Username และ Password ที่ใช้สำหรับระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) ภายในวันพฤหัสบดี 
ที่ 30 มิถุนายน 2565  

  3.9.5 เรื่องโครงการสร้างบ้าน เติมบุญ กองทุนวันละบาท ประจำปี 2565 
  ขอให้แต่ละศูนย์ประสานงานส่งเสริมประสิทธิภาพ (SP) ดำเนินการจัดส่งรายชื่อและข้อมูล
นักเรียนที่ยากจน ต้องการดูแลช่วยเหลือในระยะเร่งด่วน ตามหนังสือของโครงการที่เคยแจ้งให้ทราบแล้ว สืบเนื่อง
จากขณะนี้ มีผู้มีจิตศรัทธาแจ้งความประสงค์ต้องการให้ความช่วยเหลือนักเรียนหลายราย 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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 3.10 นางสาวพรรณพิมล  วิเศษสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
 3.10.1 แจ้งกฎหมายน่ารู้สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กรณีเรื่อง เป็นผู้อำนวยการเพียงหนึ่งปีความผิดนี้ต้องชดใช้เต็มจำนวนหรือไม่  
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มติที่ประชุม รับทราบ 
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 จากตัวอย่าง ถ้าเกิดเหตุความเสียหายขึ้นผู้ที่กระทำความผิดก็ต้องชดใช้ค่าเสียหาย ถ้าเป็นความ
เสียหายที่ก็จากลูกใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาก็ต้องร่วมรับผิดชอบความเสียหายตามสัดส่วนตามที่กฎหมาย
กำหนด 

 3.10.2 เรื่องการร้องเรียน 
 การร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในการกระทำการทุจริตในส่วนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีการส่งหนังสือร้องเรียนไปถึง ป.ป.ช. หรือ ป.ป.ท. ถ้าเป็นผู้บริหารสถานศึกษาใน
การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะเป็นหน้าที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 ถ้าเป็นในส่วนครูการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร
สถานศึกษา ถ้าอยู่ในช่วงระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงในการเกษียณอายุราชการก็ยังไม่สามารถนำเงินออกมา
ไดจ้นกว่าการสอบสวนข้อเท็จจริงจะแล้วเสร็จ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 
 3.11 นางสาวสุรางค์   ธิตินิลนิธิ  ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
  3.11.1 เรื่อง รายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการ ตามมติ ครม. 
          1. ขอบคุณทุกโรงเรียนที่ได้บันทึกข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคฯ งวดไตรมาสที่ 2 
ปีงบประมาณ 2565 ในระบบครบทุกโรงเรียน ส่งผลให้สำนักงานเขตพ้ืนที่ฯ สรุปภาพรวมการใช้จ่ายค่า
สาธารณูปโภคฯ ของโรงเรียนและสำนักงานเขตพ้ืนที่ฯ รายงานส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ได้ทันภายในเวลาที่กำหนด 
          2. ข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของโรงเรียนในสังกัด หลังสิ้นไตรมาสที่ 2 ปรากฏ
ว่า ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ยังมีโรงเรียนในสังกัดที่ยังมีหนี้ค้างชำระของงวดไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 
รวมทั้งสิ้น  34  โรงเรียน แยกเป็นรายอำเภอดังนี้ 
    - อำเภอท่ามะกา จำนวน 16 โรงเรียน 
    - อำเภอพนมทวน จำนวน 9 โรงเรียน 
    - อำเภอห้วยกระเจา จำนวน 9 โรงเรียน 

ซึ่งในจำนวนนี้ มีอยู่ 2 โรงเรียนที่ยังคงมีหนี้ค้างชำระของงวดไตรมาสที่ 1 ซึ่งเป็น
โรงเรียนในสังกัดอำเภอท่ามะกา จำนวน 1 โรงเรียน และอำเภอห้วยกระเจา จำนวน 1 โรงเรียน  
   โดยในขณะนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กำลังติดตามสภาพหนี้
ค้างชำระค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงานในสังกัด หน่วยตรวจสอบภายใน จึงขอฝากท่านผู้บริหารฯ ได้ตรวจสอบ
การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของโรงเรียนท่านว่ายังมีหนี้ค้างชำระหรือไม่ หากยังมีหนี้ค้างชำระให้รีบดำเนินการจ่าย
โดยด่วน และเมื่อดำเนินการจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว ให้เข้าไปแก้ไขข้อมูลในระบบ e-budget ให้เป็นปัจจุบันเพ่ือ
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ไม่ให้เป็นตัวเลขสีแดง หากท่านได้จ่ายเงินแล้วแต่ไม่ได้เข้าไปแก้ไขในระบบฯ ข้อมูลการใช้จ่ายของโรงเรี ยนก็ยัง
ปรากฎว่ามีหนี้ค้างชำระเช่นเดิม 
          3. การรายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค งวดไตรมาสที่ 3/2565  เป็นข้อมูลการใช้
จ่ายของเดือนเมษายน – มิถุนายน 2565 กำหนดการรายงานในระบบ  e - budget คือ ภายในวันที่ 10 
กรกฎาคม 2565 ขอให้ทุกโรงเรียนรายงานข้อมูลภายในเวลาที่กำหนดด้วย 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
 นายสมพร  พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร ีเขต 2 
 จะหารือเกี่ยวกับการจัดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 โดยให้
นายกสมาคมผู้บริหารของแต่ละอำเภอเป็นผู้กำหนดในเรื่องของวันที่ และสถานที่ในการจัดการประชุม  

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 

  - ไม่มี -  
 

มติที่ประชุม     รับทราบ  
 

เลิกประชุม เวลา  12.00  น. 
 
 
               
     (นางสาวหทัยทิพย์  มณฑาทัศน์)      ผู้จดรายงานการประชุม 
       นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 
 
                                
     (นายเจษฎา  ตันธนะ  )   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ   
   ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
 
 

 
 
 

 
 


