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๒ 

 

เปิดประชุมเวลำ  13.00 น. 

              ประธานกล่าวเปิดประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาวาระต่าง ๆ  ดังนี้  

ระเบียบวำระท่ี  1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

                         ประธานแจ้งที่ประชุมว่า ได้มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ตามค าสั่งผู้บังคับบัญชา การมาท างานที่นี่ ท างานสบาย ไม่กดดัน และท างาน
ตามหน้าที่ หลังจากนั้น ประธานขอให้คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ทุกคนแนะน าตัว เพ่ือท าความรู้จักกัน 
                        มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวำระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุม 

                         ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 

ระเบียบวำระท่ี 3   เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

                         ประธานมอบให้กรรมการและเลขานุการ เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุมดังนี้ 

    3.1 ผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
(KRS) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

          กรรมการและเลขานุการ แจ้งที่ประชุมว่า ภาพรวม ผลการประเมินตัวชี้วัดตาม 
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ค่าคะแนน
เฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนัก (KRS) เท่ากับ 4.69389 ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ยังไม่น่าพอใจ คือ ตัวชี้วัดที่ ๔ การ
ประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) คะแนนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนัก (KRS) 
เท่ากับ ๔.๔๒๒๕๐  
                               มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

                        ๓.๒ ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ARS) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

                   กรรมการและเลขานุการ แจ้งที่ประชุมว่า ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฯ ซึ่งติดตามทั้งหมด ๔ กลยุทธ์ ๙ ตัวชี้วัด คือ กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความ
มั่นคงของสังคมและของประเทศชาติ ติดตาม ๑ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ติดตาม ๖ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ที่ ๔ การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มี
มาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ติดตาม ๑ ตัวชี้วัด และ กลยุทธ์ที่ ๕ การจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ติดตาม ๑ ตัวชี้วัด โดยแต่ละตัวชี้วัดก าหนดค่าเป้าหมายเป็นร้อย
ละ ซึ่งผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฯ มีกลยุทธ์/ตัวชี้วัดที่ผลการประเมิน 
ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย คือ กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ร้อยละ
ของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนา และยกระดับความรู้
ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

                  มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 



๓ 

 

   ๓.๓ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

         กรรมการและเลขานุการ แจ้งที่ประชุมว่า ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สพป.กาญจนบุรี เขต ๒ 
ได้คะแนน ๙๕.๐๖ ระดับคุณภาพ AA  
                              มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

                        ๓.๔ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564                               
                    กรรมการและเลขานุการ แจ้งที่ประชุมว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น

พ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ พบว่า วิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนพัฒนาการ ๖.๖๓ (ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คะแนนเฉลี่ย 
๒๙.๕๗ และปีการศึกษา ๒๕๖๔ คะแนนเฉลี่ย ๓๖.๒๐) 

                    ส่วนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ พบว่า วิชาที่มี
คะแนนพัฒนาการ คือ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งวิชาวิทยาศาสตร์มีคะแนนพัฒนาการ ๑.๕๐ 
(ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คะแนนเฉลี่ย ๒๙.๘๙ และปีการศึกษา ๒๕๖๔ คะแนนเฉลี่ย ๓๑.๓๙) และ วิชา
คณิตศาสตร์มีคะแนนพัฒนาการ ๐.๓๙ (ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คะแนนเฉลี่ย ๒๒.๗๒ และปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
คะแนนเฉลี่ย ๒๓.๑๑)  

                   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภาพรวม พบว่า ทั้ง ๕ 
วิชามีคะแนนพัฒนาการ รวมเฉลี่ย ๖.๖๐ 
                              ประธาน กล่าวเพ่ิมเติมว่า เสียดายมาไม่ทัน ถ้ามาทันจะเชิญชวนให้โรงเรียนทุก
โรงเรียนเข้าสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เพ่ือน าผลการสอบไปพัฒนา 
                             มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

                        ๓.๕ โครงการเพชรเสมากาญจน์ ๒ 
                              กรรมการและเลขานุการแจ้งท่ีประชุมว่า โครงการเพชรเสมากาญจน์ ๒ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ด าเนินการ
เพ่ือคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่น จ านวน 4 ประเภท ได้แก่ 1) ผู้บริหารสถานศึกษา 2) ครูผู้สอน ระดับปฐมวัย 
ครูผู้สอนตามกลุ่มสาระ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3) บุคลากรทางการศึกษา 4) ลูกจ้างประจ า และธุรการ
โรงเรียน รวมทั้งสิ้นจ านวน 20 รายการ  
           มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับทราบ 

                         ประธาน กล่าวเพ่ิมเติมว่า ผลการด าเนินงานของเขตพ้ืนที่ทุกรายการจะอยู่อันดับต้น ๆ 
ของจังหวัดกาญจนบุรี และดีกว่าหลายเขตใน Cluster ๓ การท างานของเขตพ้ืนที่เราข้อมูลไม่มีการพลิกแพลง 
ข้อมูลเป็นจริง 

 

 



๔ 

 

ระเบียบวำระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  

   ๔.๑ ผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
(KRS) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

        จากที่กรรมการและเลขานุการได้น าเสนอในระเบียบวาระท่ี ๓ ข้อ ๓.๑ ผลการประเมิน 
ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. บางท่าน ได้เสนอแนะดังนี้ 
                             บาทหลวงมงคล  จันทรสุขสันต์ ผู้แทนผู้บริหารขั้นพ้ืนฐานของเอกชน เสนอแนะว่า ถ้า
ดูจากตารางข้อมูล ตัวชี้วัดที่ ๒ ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา ค่าคะแนนเฉลี่ยแบบถ่วง
น้ าหนัก (KRS) เท่ากับ ๓.๐๑๐๐๐ และผลการประเมินอยู่ในระดับมาตรฐานต้น น่าจะไม่เป็นที่น่าพอใจอีก
ตัวชี้วัด 
                             กรรมการและเลขานุการ แจ้งว่า การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ นักเรียนไม่ได้
เข้าสอบทุกคน 
                              มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ และให้ด าเนินการตามที่เสนอ 

                        ๔.๒ โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพ (My School Project) 
                              ประธาน มอบให้นายปกรณ์  ม่วงเจริญ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ผู้รับผิดชอบดูแล กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้น า
เสนอ My School Project ที่จะขับเคลื่อนในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ต่อที่ประชุม 
                              นายปกรณ์  ม่วงเจริญ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต ๒ กล่าวว่า ความเคลื่อนไหวในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ค าส าคัญ 
คือ ท าโรงเรียนให้มีคุณภาพ (My School Project) คุณภาพของโรงเรียน ประกอบด้วย ๓ องค์ประกอบ คือ 
ผู้บริหาร ครู และผลผลิต โดยใช้ค าว่า ห้องเรียนดี (Good Class) ผู้บริหารเด่น (Smart Director) เน้นคุณภาพ 
(High Quality) โดยใช้ Motto ว่า Good Class, Smart Director, High Quality โดยใช้ศาสตร์พระราชาใน
การขับเคลื่อนแต่ละองค์ประกอบ องค์ประกอบห้องเรียนคุณภาพ ดูคุณภาพครู และคุณภาพนักเรียนว่าเป็นไป
ตามเป้าหมายหรือไม่ องค์ประกอบผู้บริหารคุณภาพ ดูการบริหารงานวิชาการ และงานส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการศึกษา และ ผลงานคุณภาพ ให้โรงเรียนมีผลงานที่เป็นแบบอย่าง คือ Best Practice  ซึ่งตัวชี้วัดแต่ละ
องค์ประกอบมาจาก หลักสูตร คู่มือด าเนินงาน การประกันคุณภาพ เกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ และข้อมูลสิ่ง
ต่างๆ ที่โรงเรียนต้องท ามาบูรณาการ ความคาดหวังปีแรก ผู้บริหารมีคู่มือในการบริหารจัดการ ครมูีคู่มือในการ
จัดการเรียนการสอน มีเป้าหมายที่ชัดเจน และ เขตมีเครื่องมือ ก ากับ ติดตาม ตามกรอบที่ชัดเจน วันนี้เหลือ
ขั้นตอนสุดท้าย ถ้า ก.ต.ป.น. เห็นชอบ เขตจะน าไปจัดท ารูปเล่มที่ชัดเจน และประกาศใช้ก่อนเปิดภาคเรียนปี
การศึกษา ๒๕๖๕ พร้อมทั้งจัดท าปฏิทินการด าเนินงานต่อไป และในปีการศึกษา ๒๕๖๕ เขตมีแคมเปญที่ว่า  
“เด็กกาญจน์ ๒ เก่งอ่าน เก่งเขียน เก่งคิดค านวณ” ทิศทางต่อไป เขตพ้ืนที่จะเน้นการอ่าน การเขียน และการ
คิดค านวณ ในเบื้องต้น 
                              ประธาน กล่าวเพ่ิมเติมว่า แนวทางที่รองผู้อ านวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต ๒ และ
ทีมศึกษานิเทศก์ด าเนินงานได้ผ่านแล้ว ๔ ขั้นตอน ซึ่งขั้นตอนที่ ๔ เป็นการวิพากษ์ของประธานศูนย์ส่งเสริม
ประสิทธิภาพโรงเรียนทุกศูนย์ และคุณครูอ าเภอละ ๑ คน รางวัลที่ได้เป็นผลตอบแทนอาจจะเป็นโล่ หรือเม็ด
เงิน เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ ส าหรับองค์ประกอบ ผู้บริหารคุณภาพ ไดเ้ชิญชวนแกมบังคับผู้บริหารควรจะเข้าร่วม 
ถ้าไม่เข้าร่วมอาจจะไม่ได้พิจารณาในบางเรื่อง ส่วนองค์ประกอบห้องเรียนคุณภาพ จะเริ่มจากระดับปฐมวัย 



๕ 

 

และระดับช่วงชั้นที่ ๑  ตามความสมัครใจ อย่างน้อยเป็นการขับเคลื่อนของคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่และ
สถานศึกษา                      
                              บาทหลวงมงคล  จันทรสุขสันต์ ผู้แทนผู้บริหารขั้นพ้ืนฐานของเอกชน เสนอแนะว่า   
๑) ห้องเรียนคุณภาพควรเพ่ิมช่วงชั้นที่ ๒ จะได้ครบกระบวนการ ท างานทั้งระบบ การพัฒนาโรงเรียนจะไว
เพราะท างานเป็นทีม และพัฒนาทั้งโรงเรียน ๒) คุณภาพครู เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรี ถูกประกาศเป็นเขต
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ถ้าในตัวชี้วัดไม่มีนวัตกรรมการเรียนการสอน ควรเพิ่ม การพัฒนานวัตกรรมการเรียน
การสอน (เขียนแผน จัดท าสื่อ การน าไปใช้) และถ้ามีการประเมินเขตพ้ืนที่การศึกษา เรื่อง นวัตกรรม มีอยู่ใน 
My School Project แล้ว คะแนนการประเมินเขตพ้ืนที่จะได้ด ี
                              ประธาน กล่าวขอบคุณและแจ้งเพ่ิมเติมว่า เขตพ้ืนที่เรามีโรงเรียนที่เข้าโครงการพ้ืนที่
นวัตกรรม จ านวน ๔ โรงเรียน สัปดาห์ที่แล้วเขตพ้ืนที่ได้เชิญโรงเรียนทั้ง ๔ โรงเรียนมาจัดท าหลักสูตรฯ จ านวน 
๓ วัน และตอนนี้เสร็จแล้วพร้อมส่ง วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ ผมจะไปประชุมพร้อมกับโรงเรียนพ้ืนที่
นวัตกรรมทั้งหมด 
                              บาทหลวงมงคล  จันทรสุขสันต์ ผู้แทนผู้บริหารขั้นพ้ืนฐานของเอกชน เสนอแนะว่า 
โรงเรียนพ้ืนที่นวัตกรรมยากมาก ต้องเปลี่ยนทุกอย่างในโรงเรียน ถ้าเราเอาเข้ามาในห้องเรียนคุณภาพเป็น
นวัตกรรมการสอนของครู ซึ่งโรงเรียนที่ไม่ได้เข้าโรงเรียนนวัตกรรม สามารถท าได้เพราะเกิดผลกับครูจริง ๆ ซึ่ง
ครูที่จะท านวัตกรรมต้องประกอบด้วยความรู้หลายเรื่อง ถ้าเรามีตัวชี้วัดนวัตกรรมครูพัฒนาได้รอบด้าน ไม่ต้อง
รอโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรม เป็นนวัตกรรมครูส่วนตัวได้เลย 
                              ประธาน กล่าวว่า ในประเด็นนี้ เรามีตัวชี้วัด สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี และ
โรงเรียนที่มีนวัตกรรมโดดเด่นจะเป็น Best ของโรงเรียน เราจะทบทวนว่ามีอยู่ในประเด็นหรือยัง ถ้ายังเราจะ
เพ่ิม 
                              นายนคร  มากมีทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา กล่าวว่า เห็นด้วยกับ
บาทหลวงมงคล ที่ว่า ห้องเรียนคุณภาพ น่าจะมีช่วงชั้นที่ ๒ ถ้าเรามองว่า โรงเรียนในเขตพ้ืนที่เรามีโรงเรียน
ขนาดเล็กมาก ครูน้อย ครูต้องสอนช่วงชั้นที่ ๑ และช่วงชั้นที่ ๒ อยู่แล้ว ซึ่งสามารถท าให้ยกระดับทั้งองค์กรได้ 
อีกประเด็นหนึ่ง คือ ภายใต้ผลผลิต เป็นผลผลิตที่เกิดจากคุณภาพ คุณภาพ คือ มาตรฐาน ซึ่งเราได้แจกแจงเป็น
ตัวชี้วัด ภายใต้ตัวชี้วัดที่มีค่าน้ าหนักที่แตกต่างกัน มีคุณภาพท่ีสามารถบอกได้ว่าอยู่ในระดับไหน อีกเรื่องหนึ่งที่
จะบอกเรื่อง คุณภาพ คือ ความพึงพอใจ สรุป คุณภาพต้องตอบโจทย์ ๒ ตัว คือ มาตรฐาน และความพึงพอใจ
ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สุดท้ายโรงเรียนที่มีคุณภาพต้องได้มาตรฐานของ ๓ องค์ประกอบ รวมถึงความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เราถึงสรุปได้ว่า มีคุณภาพ  

              นางวาสนา  คงม่ัน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย กล่าวว่า เห็นด้วยกับบาทหลวง 
มงคล และคุณนคร และเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า โรงเรียนคุณภาพต้องครอบคลุมทุกระดับที่โรงเรียนจัดการศึกษา 
ถ้าด าเนินการห้องเรียนคุณภาพเฉพาะระดับปฐมวัย และระดับช่วงชั้นที่ ๑ ไม่สามารถครอบคลุมคุณภาพได้ทั้ง
โรงเรียน และอีกส่วนหนึ่ง การประเมิน ๓ มิติ โรงเรียนที่ผ่านการประเมินระดับเขตพ้ืนที่แต่ละมิติต้องผ่านร้อย
ละเท่าไร มีเกณฑ์ก าหนดหรือไม่ มิติห้องเรียนคุณภาพ ถ้าโรงเรียนมีห้องเรียนปฐมวัย และช่วงชั้นที่ ๑ จ านวน 
๕ ห้องเรียน ผ่านเกณฑ์คุณภาพ ๒ ห้องเรียน มิติผู้บริหารคุณภาพ ผ่านเกณฑ์ และ ผลงานคุณภาพ (Best 
Practice) ผ่านเกณฑ์ มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินโรงเรียนคุณภาพ ระดับเขตหรือไม่ ส่วนประเด็นการพิจารณา
มิติผู้บริหารคุณภาพ และมิติผลงานคุณภาพ ค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกัน ในส่วนมิติห้องเรียนคุณภาพ 
ประเด็นการพิจารณาในแต่ละตัวชี้วัด ระดับคุณภาพควรจะดูว่าประเด็นอะไรส าคัญ ประเด็นอะไรไม่ส าคัญ 
ลดหลั่นระดับคุณภาพลงมา  



๖ 

 

                             ประธานกล่าวว่า โรงเรียนที่ผ่านการประเมินแต่ละมิติมีเกณฑ์ร้อยละก าหนด และมอบ
ให้กรรมการและเลขานุการชี้แจงเพ่ิมเติม 
                             กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า คณะกรรมการได้คุยกันว่า ห้องเรียนคุณภาพไม่แบ่ง
เกณฑ์ว่า เล็ก กลาง ใหญ่ จะส่งก่ีห้องก็ได้ คิดเป็นรายห้อง ส่วนประเด็นเรื่องของเกณฑ์ ห้องเรียนคุณภาพระดับ
ปฐมวัยได้ปรับแล้วบรรยายตามระดับคุณภาพ เป็นเอกสารที่แยกอยู่นอกเล่ม ส่วนห้องเรียนคุณภาพระดับช่วง
ชั้นที่ ๑ ได้คุยกันในขั้นตอนวิพากษ์คณะกรรมการเห็นด้วยเป็นร้อยละ ถ้าวันนี้ได้รับค าแนะน าจะไปคุยกับผู้ท า
เกณฑ์ระดับคุณภาพระดับประถมศึกษา ว่าคนอ่ืนอ่านแล้วระดับคุณภาพท่ีเป็นร้อยละไม่เข้าใจ 
                            ประธาน กล่าวขอบคุณคุณวาสนา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย ส าหรับความ
คิดเห็น และกล่าวเพ่ิมเติมว่า ถ้าเรียงล าดับความยาก ง่าย เราจะให้คะแนนง่าย ถ้าเราไม่เขียนร้อยละ เราเขียน
เป็นข้อความ เขียนเป็นความเรียงเลย ท าแค่นี้ได้แค่นี้ ท าแค่นี้ได้แค่นี้ จะเข้าใจ ถ้าปรับได้เราจะปรับ ถ้าปรับ
ไม่ได้ เรามีแนวทางชี้แจงเกณฑ์และวิธีการประเมิน My School Project ให้ผู้บริหาร และคุณครูทุกคนฟัง เพ่ือ
จะได้เข้าใจตรงกัน 
                            บาทหลวงมงคล  จันทรสุขสันต์ ผู้แทนผู้บริหารขั้นพ้ืนฐานของเอกชน เสนอแนะว่า 
เกณฑ์การประเมินระดับปฐมวัย ใช้เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติมาปรับหรือไม่ ถ้าน าเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาชาติมาใช้ เวลาเราประเมินภายนอกเอามาใช้ได้เลยไม่ต้องท าซ้ าซ้อน 
                            กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า เกณฑ์ที่น ามาท าเราน ามาจากหลาย ๆ เรื่อง ส่วน
ใหญ่มาจาก ประกันคุณภาพ หลักสูตร การประเมินวิทยฐานะ (วPA) นโยบาย จุดเน้น ของกระทรวง และของ
ต้นสังกัด 
                            นางสาวกิตติมา  พฤกภูษณ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผล กล่าวว่า 
ห้องเรียนคุณภาพระดับปฐมวัย ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการชั้นเรียน ตัวชี้วัดที่ ๒ ระดับคุณภาพ ๑ ควรจะมี
ข้อความ อย่างเป็นระบบ ต่อท้าย คิดว่าถ้าท าต้องท าเป็นระบบอยู่แล้ว และด้านที่ ๒ ด้านการจัดการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับคุณภาพ ๑ ควรจะมีข้อความ มีการประเมินพัฒนาการสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
และ สงสัยการเวทว่า ท าไมถึงเวทค่าน้ าหนักคุณภาพครู ๘๐ และคุณภาพนักเรียน ๒๐ มีแนวคิดอย่างไร 
                            กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า คุณภาพครูมีตัวชี้วัดมากกว่า คุณภาพนักเรียนมีเพียง 
2 เรื่อง  
                            นางสาวกิตติมา  พฤกภูษณ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผล กล่าวว่า แสดงว่า
มีแนวคิดว่า ถ้าคุณภาพครู OK คุณภาพนักเรียนก็จะ OK ด้วย ส่วนประเด็นที่พูดถึง ร้อยละ 50 ถ้าได้ 50 จะ
อยู่ตรงไหน มีมากกว่าร้อยละ 50 และน้อยกว่าร้อยละ 50 เช่นเดียวกัน ถ้าได้ 25 จะอยู่ตรงไหน เพราะใช้ 
ระหว่างร้อยละ 25- 50 แต่ถ้ามีการปรับประเด็นพิจารณาก็ OK  
                           นายอภิชาต  แก่นน้อย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แสดงความคิดเห็นว่า
เกณฑ์การประเมินผ่านการวิเคราะห์ วิพากษ์จากผู้ปฏิบัติ ผู้บริหารและครู คิดว่ากลั่นกรองดีแล้ว ทั้ง ๓ มิติ คือ 
ห้องเรียนคุณภาพ ผู้บริหารคุณภาพ และผลงานคุณภาพ ส่วนการน าไปปฏิบัติจริง ส่วนใหญ่เน้นเอกสาร ชิ้นงาน 
ไม่ได้ลงถึงตัวเด็ก อยากให้ลงไปที่ตัวเด็กให้มาก ๆ ให้เวลาครูมีเวลาสอนให้มาก คุณภาพเด็กก็จะเกิด  เช่น
โครงการของศึกษานิเทศก์ที่ไปนิเทศ ติดตาม ได้ผลดี ที่มีการสอบอ่าน ท่องสูตรคูณ ระดับปฐมวัย มี ก-ฮ และ
ภาษาอังกฤษ ตรงประเด็นกับเอกชน เน้นเด็กอ่านออก เขียนได้ เน้นภาษาอังกฤษ 
                           ประธาน กล่าวขอบคุณ และชี้แจงเพ่ิมเติมว่า โครงการท่องสูตรคูณ โครงการ ก-ฮ ไม่รอ 
ป.๑ ทุกโครงการที่เราด าเนินการอยู่ เราจะสรุปโครงการ โครงการไหนที่ได้รับการตอบสนองจากโรงเรียนดี คิด
ว่ามีประโยชน์ เป็นกิจกรรมในโครงการการพัฒนาคุณภาพของเขตเรา เราจะด าเนินการต่อ แต่ My School 



๗ 

 

Project เป็นการเสริมและกระตุ้นอีกรูปแบบหนึ่งที่ให้ครูและผู้บริหารท างานอย่างเป็นระบบ จะสานงานต่อ ก่อ
งานใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จะมีกิจกรรมการประกวดที่เด็กได้แสดงออก เด็กได้แข่งขัน มีประโยชน์ที่ฝังลึกใน
เด็ก ถ้าโรงเรียนท าเป็นระบบ เขตจะเพ่ิมกิจกรรมที่ให้เด็กแสดงความสามารถที่เขตพ้ืนที่ให้มากยิ่งข้ึน 
                          นางสาวกิตติมา  พฤกภูษณ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผล กล่าวว่า เท่าท่ีเห็น
มาคะแนนการวัดคุณภาพ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ที่ตก เด็กอ่านโจทย์ไม่เข้าใจ เห็นว่า เขต ๒ เท่าที่ผ่านมามี
โครงการการอ่านที่เกี่ยวกับภาษาไทยมาก แต่อยากให้ส่งเสริมภาษาไทยให้มาก ๆ เพ่ือเด็กจะได้อ่านแล้วเข้าใจ 
วิเคราะห์ได ้
                          ประธาน กล่าวขอบคุณ และชี้แจงเพ่ิมเติมว่า วิชาภาษาไทยเป็นหัวใจหลักในการเรียนรู้
วิชาอ่ืน เหมือนวิชาภาษาอังกฤษ ถ้าเด็กอ่านไม่ได้ เขาไม่มีทางที่จะท าข้อสอบได้ ขออนุญาตยกตัวอย่าง 
โรงเรียนบ้านหนองแก เด็ก ป.๓  ท่องค าศัพท์พ้ืนฐาน ๑,๒๐๐ ค าได้หมด ฉะนั้นเวลาอ่านโจทย์ข้อสอบ O-NET 
เด็กอ่านได้ แปลได้หมด แต่เขาได้ ๗๐ กว่าเปอร์เซ็นต์ เนื่องจาก เด็กไม่มีความรู้ในเรื่องที่ถาม ทีมศึกษานิเทศก์
เราต้องหาแนวทางพัฒนาให้เด็กอ่านแล้ววิเคราะห์ได้ 
                           ประธาน ขอความเห็นชอบคู่มือโรงเรียนคุณภาพ (My School Project) และให้
กรรมการและเลขานุการ น าไปปรับตามข้อเสนอแนะของ ก.ต.ป.น. 
                          มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ และให้ด าเนินการปรับตามท่ีเสนอ 

ระเบียบวำระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ 

     ประธานกล่าวว่า ก.ต.ป.น.มีอะไรจะให้ข้อเสนอแนะกับเขตพ้ืนที่ที่จะเป็นแนวทางในการ
ร่วมมือให้เขตพ้ืนที่ได้มีส่วนในการขับเคลื่อนเพ่ิมเติม พร้อมทั้งได้แจ้งนโยบายที่ส าคัญของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการที่ก าลังขับเคลื่อน ดังนี้ 

                        ๕.๑ พาน้องกลับมาเรียน 
                              ตามเด็กที่อยู่นอกระบบทั้งหมดกลับมาเรียน ทั้งประเทศ ๑๐๐,๐๐๐ กว่าคน เขตเรามี
ประมาณ ๓๐ กว่าคน หาข้อมูลว่าเด็กไปไหน เรียนอย่างไร ซึ่งเขตพ้ืนที่เราตามได้หมดทุกคน                           

                        ๕.๒ โรงเรียนคุณภาพ 
                              ทุกเขตพ้ืนที่ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพโดยมีโรงเรียนน าร่องเขตพ้ืนที่อย่างน้อย ๑ 
แห่ง เขตเราคือ โรงเรียนวัดสระลงเรือ ปัญหาของโรงเรียนวัดสระลงเรือ คือ อาคารเรียนไม่เพียงพอ ผู้รับเหมา
ทิ้งงาน และโรงเรียนได้รับงบประมาณทั้งหมด ๑๐ ล้านกว่าบาท แต่ก าลังด าเนินการก่อสร้างในบางเรื่อง และ
ได้รับอนุมัติงบประมาณในการจ้างครูภาษาอังกฤษซึ่งสเปคสูงมาก หรือถ้าเป็นครูไทยต้องผ่านการสอบ CEFR 
ระดับ B ๒ ให้เงินเดือนเดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท ประกาศไปแล้ว ๒ ครั้ง ไม่มีผู้สมัคร ขณะนี้เขตพ้ืนที่ ประกาศ 
ครั้งที่ ๓ มีผู้สมัคร จ านวน ๑ คน  
                             ประธาน มอบให้นายปกรณ์  ม่วงเจริญ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ เล่าเรื่องเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพของโรงเรียนวัดสระลงเรือ ให้ที่ประชุม
รบัทราบ 
                             นายปกรณ์  ม่วงเจริญ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต ๒ กล่าวว่า ที่เลือกโรงเรียนวัดสระลงเรือ เพราะว่า ต าบลสระลงเรือ มีโรงเรียนอยู่ ๗ โรงเรียน 
และอยู่ใน SP เดียวกัน และโรงเรียนวัดสระลงเรือเป็นโรงเรียนใหญ่ โรงเรียนที่เหลือจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 
ในการก าหนดจุดเครือข่ายจะไม่มีปัญหาเหมือนที่อ่ืน โรงเรียนวัดสระลงเรือจึงเป็นโรงเรียนเดียวในเขตพ้ืนที่ที่จะ
น าร่องได้ ถ้าโรงเรียนวัดสระลงเรือมีความพร้อมจริง ๆ มีอุปกรณ์ มีครู มีคุณภาพจริง ๆ ฉุดเขาไม่อยู่ ตอนนี้



๘ 

 

ผู้บริหารโรงเรียนวัดสระลงเรือได้ช่องทาง คือ ไปประสานขอบุคคลที่เป็นโควต้าลอตเตอรี่ และเป็นนายกสมาคม
คนพิการ และจะใช้ชื่ออาคารตามที่เขาต้องการ เป็นเกียรติประวัติเขา โดยให้งบประมาณ ๒ ล้านบาท แต่ต้อง
ปรับแบบนิดหน่อย ต้องใช้เวลา คาดว่าน่าจะไม่ทันปีการศึกษา ๒๕๖๕ การขับเคลื่อนโดยน านักเรียนไปเรียน
ทั้งหมดอาจจะไม่ได้ ต้องใช้ไปเรียนบางช่วง บางชั้น ชั่วคราวไปก่อน 
                             ประธาน กล่าวเพ่ิมเติมว่า ที่ผู้ตรวจราชการลงพ้ืนที่โรงเรียนวัดสระลงเรือ ผู้ตรวจชมว่า 
เราสามารถจัดกิจกรรมร่วมกันหลายเรื่อง เข้าค่ายลูกเสือ บริหารกิจกรรมร่วมกันได้  และประธานได้กล่าว
ขอบคุณ ก.ต.ป.น. ทุกคนที่สละเวลามาประชุม และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เขตพ้ืนที่จะน าข้อมูล 
ข้อเสนอแนะ ไปปรับปรุงพัฒนาและต่อยอด เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างน้อยที่สุดร่วมในการขับเคลื่อน
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ให้สู่การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างยั่งยืน 
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