ระเบียบวาระการประชุม
ผูบริหารสถานศึกษา
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

ครั้งที่ 1/๒๕63

วันที่ 5 กุมภาพันธ 2563
ณ หอประชุมดํารงวิทยพัฒน โรงเรียนอนุบาลดํารงราชานุสรณ
อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

ระเบียบวาระการประชุมผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 5 กุมภาพันธ 2563
ณ หองประชุมดํารงวิทยพัฒน โรงเรียนอนุบาลดํารงราชานุสรณ อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ
**************************
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องมอบทุนของกองทุนสานฝนปนน้ําใจ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ เพื่อชวยเหลือนักเรียนที่ยากจน
ขาดแคลน ครั้งที่ 1/2563 มีจํานวน ๑๐ ทุน ทุนละ ๒,๐๐๐.- บาท ดังรายชื่อตอไปนี้
บัญชีรายชื่อนักเรียนยากจน
ไดรับทุนจากกองทุนสานฝนปนน้ําใจ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
ป 2563
ครั้งที่ 1/2563
ที่
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

1.2

1.3
1.4

ชื่อ - สกุล
เด็กชายรัชพล แกนสีดา
เด็กชายวรโชค ดาดวง
เด็กหญิงวาสนา สอยสละ

โรงเรียน

บานขะยูง
บานรุงอรุณ
บานรุงสมบูรณ
เด็กหญิงสกาวเดือน สิงหาเวช บานโนนสมบูรณ
เด็กชายสุโชค ละมูล
บานนาไพรงาม
เด็กชายจิรภัทร มะนาศรี
เด็กหญิงสุภัสสร ยาวรัมย

บานหนองบัว
บานจะเนียว
เด็กหญิงประกายกานญ ไพรปา บานศิลาทอง
เด็กชายวงศธร นอยฉิม
บานเสื่องขาว
เด็กหญิงณัฎฐธิดา บุญนํา บานหนองบัวใหญ

กลุมโรงเรียน
เมืองกันทร
มออีแดง
พนมดงรัก
บึงระนาม

อายุ (ป)
7
11
9
12

ชั้น
ป.1
ป.5
ป.3
ป.4

วันที่รับทุน
5 ก.พ.2563
5 ก.พ.2563
5 ก.พ.2563
5 ก.พ.2563

ภูกระจาน
ตําหนักไทร
น้ําตกหวยจันทน
ศรีรัตนะ
ศรีรัตนะ
เบญจลักษ

8
11
9
11
14
9

ป.2
ป.5
ป.3
ป.5
ม.2
ป.4

5 ก.พ.2563
5 ก.พ.2563
5 ก.พ.2563
5 ก.พ.2563
5 ก.พ.2563
5 ก.พ.2563

เรื่อง มอบโลและเกียรติ รางวัลระดับเหรียญทอง ในการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน
หนึ่งนวัตกรรม ประจําป 2562 ระดับประเทศ เรื่อง การบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะ :
ทุงยาวคําโปรยโมเดล โดยใช 7 ป.ปจจัยสูความสําเร็จ ไดแก โรงเรียนทุงยาวคําโปรย
เรื่องมอบโลและเกียรติ รางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา “ระดับชมเชย” ประจําป 2562
ระดับประเทศ ไดแก นายกัมพล เจริญรักษ ผูอํานวยการโรงเรียนบานทุงยาวคําโปรย
เรื่องมอบเกียรติบัตรโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ป
การศึกษา 2561 สูงกวาระดับประเทศ โดยวิธีการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม
(DLTV) รวมกับการจัดการเรียนการสอนวิธีอื่นๆ ดังนี้

-21. โรงเรียนบานหนองหัวชาง
3. โรงเรียนบานเดื่อ
5. โรงเรียนบานหนองเกา
7. โรงเรียนบานซําเขียน
9. โรงเรียนบานตระกวน
11.โรงเรียนบานซําผักแวน – นาซํา
13.โรงเรียนบานตานวน
15.โรงเรียนบานซําขี้เหล็ก
17.โรงเรียนบานพอกบํารุงวิทยา
19.โรงเรียนบานเพ็ก

2. โรงเรียนบานทุงขนวน
4. โรงเรียนบานกระเจา
6. โรงเรียนบานอาราง
8. โรงเรียนบานปุนวิทยา
10.โรงเรียนบานไฮ (วันครู 2503)
12.โรงเรียนบานกันจด
14.โรงเรียนบานซําตาโตง
16.โรงเรียนบานตาหมื่น
18.โรงเรียนบานโนนออ

1.5

ที่
1

เรื่องมอบเกียรติบัตร ครูผูสอนวิชาภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 อานคําพื้นฐาน
ไดภายในภาคเรียนที่ 1/2562 จํานวน 61 คน ดังนี้
รายชื่อครูผูสอนอานได 100% ภาคเรียนที่ 1/2562
1.กลุมเมืองกันทร จํานวน 7 คน
โรงเรียน
หองที่
ครูผูสอน
บานศรีอุดมซําตารมณ
1/1 นางณรัญชนภัส ดาลัยรัชชาธัญสิริ
บานทุงกอกหนองเกาะ
1/1 นายสลักใจ สมาศรี
บานสังเม็ก
1/1 นางชุติภัค นามทองใบ
บานตระกาศขอนแกน
1/1 นางหอมหวล สีสารี
บานตระกาศขอนแกน
1/2 นางภาราดา สระสิงห
อนุบาลดํารงราชานุสรณ
1/8 นางนฤมล กุลบุตรดี
อนุบาลดํารงราชานุสรณ
1/9 นางพิศมัย คงสมโอษฐ
2.กลุมโรงเรียนมออีแดง จํานวน 5 คน
โรงเรียน
หองที่
ครูผูสอน
บานจันทนหอมตาเสก
1/1 นางสาวปริญดา จันทรค้ํา

2
3
4
5.

บานบานพรทิพย
บานหนองเม็กพิทยา
บานเสาธงชัย
บานโศกขามปอม

ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1/1
1/1
1/1
1/1

นายอนุสรณ สันประภา
นางเบญจมาศ ออนสาร
นางณัฐิยา ชาลี
นายเอก ศรีละกะบุตร

ที่
1
2
3.
4.
5.
ที่
1
2
3
4
5
6
7
ที่
1
2
3
4
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

โรงเรียน
บานโนนเปอย
บานทุงยาวคําโปรย
บานโคกเจริญ
บานโคกเจริญ
บานรุงสมบูรณ
โรงเรียน

บานทุงขนวน
บานขนุน
บานนาขนวน
บานจํานันสายเจริญ
บานซะวาซอ
บานโนนคูณ
บานโนนเรือคําบอน

โรงเรียน

บานไรเจริญ
บานโนนสูง
บานชําผักแวนนาซํา
บานโนนจิก

โรงเรียน

บานมวงแยก
บานกระเบา
บานกระเจา
บานดอนขา
บานบักดอง
บานบักดอง
หมูบานทับทิมสยาม07
บานหนองเกา

-33.กลุมพนมดงรัก จํานวน 5 คน
หองที่ ครูผูสอน
1/1 นางรัตนา ศรีพอ
1/1 นางสาวสุกานดา คําผาลา
นายปอง นามบุตร
นางสาวสุจิตร ออนทรวง
นางสาวกันตินันท เคารพ
4.กลุมโรงเรียนบึงระนาม จํานวน 7 คน
หองที่
ครูผูสอน
1/1 นางวิชุดา นันทะวงศ
1/1 นางวงศเดือน ออนพั้ว
1/1,2 นางสาวเกดแกว สุระชาติ/นางสาวแสงอรุณ อักโข
1/1 นางจํานอง โพธิ์ขาว**
1/1 นางสมร ทองใบ
1/1 นางสมร ทองใบ
1/1 นายปรีชา โกศัลวัฒน
5.กลุมโรงเรียนภูกระจาน จํานวน 4 คน
หองที่
ครูผูสอน
1/1 นางอุไรภรณ พิทักษา
1/1 นายรังสรรค เพ็งธรรม
1/1 นางปพรรณพร บุญหวาน
1/1 นางสาวเบญจวรรณ ขันตี
6.กลุมโรงเรียนตําหนักไทร จํานวน 8 คน
หองที่
ครูผูสอน
1/1 นางจิราภรณ ขันสิงห
1/1 นางเสงี่ยม เฟองบุญ
1/1 นางวัลลภา โกฎิยี่
1/1 นางอาภรณ จันทรสวาง
1/1 นางสาวสุภวัลภ ถุงจันทร
1/2 นางวราภรณ สมัครพงศ
1/1 นางสาวอรฤทัย ไชยชนะ
1/1 นางปยะดา เจริญศรีเมือง

-4ที่
1
2
3
4.
ที่
1
2
3
4
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ที่
1
2
3
4
5
6
7

7.กลุมโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร จํานวน 4 คน
โรงเรียน
หองที่
ครูผูสอน
บานภูทอง
1/1 นางจิราภรณ เภาพาด
อนุบาลขุนหาญ(สิ)
1/1 นางปทมพร อินวัน
อนุบาลขุนหาญ(สิ)
1/4 นางลัดดา อสุระพงษ
โพธิ์กระมัล
1/1 นางเนตรนภา คําผุย
8.กลุมโรงเรียนน้ําตกหวยจันทน จํานวน 4 คน
โรงเรียน
หองที่
ครูผูสอน
บานตานวน
1/1 นส.กชพร วงษขันธ
บานหนองคู
1/1 นางสาวนัฏฐิกา นิลสุข
บานบานซํา
1/1 นางทิวาพร สุทธิประภา
บานหนองผือ
1/1 นางสาวรัชฎาภรณ มีฤทธิ์
9.กลุมศรีรัตนะ จํานวน 10 คน
โรงเรียน
หองที่
ครูผูสอน
บานตระกวน
1/1 นางสมสนิท อบอุน
บานบกหวยโนน
1/1 นางเสาวคนธ เบาทอง
บานศิลาทอง
1/1 นางสาววาสนา ใจเด็ด
บานโนนแก
1/1 นางวิมลรัตน ศรีสุนันท
โชติพันธุวิทยาสามัคคี
1/1 นางสาวกฤษณา สีกะชา
บานหนองรุง
1/1 นางสาวจิรัชญา ออนอก
บานหนองใหญตาไทย
1/1 นางสาวรสสุคนธ จูงกลาง
บานตาแบน
1/1 นางสาวชุติมาพร พันธคําภา
อนุบาลศรีรัตนะ
1/1 นายอนุวัฒน บุญเพ็ง
บานหนองบัวทอง
1/1 นางสาววาสนา ธงชัย
10.กลุมโรงเรียนเบญจลักษ จํานวน 7 คน
โรงเรียน
หองที่
ครูผูสอน
บานโนนสําโรง
1/1 น.ส. ปาริษา สมบัติ
บานโนนคําตื้อ
1/1 นางเขมิกา สายทรัพย
บานเขวาธะนัง
1/1 นางนฤมล คําทวี
บานโนนจักจั่น
1/1 นางหนูการ จันทรหอม
บานหนองตอโพนสูงนาคํา
1/1 นางแกวศรี นามโส
บานหนองบักโทน
1/1 นางสุวิมล เผาพันธุ
บานหนองบัวใหญ
1/1 นางนิฤมล วรรณคํา

1.6

1.7

1.8

-5เรื่องมอบโลรางวัล ชนะเลิศ โรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ประจําป 2562 ระดับเขตตรวจราชการที่ 14 ไดแก โรงเรียน
บานโนนออ
เรื่องมอบเกียรติบัตรผลการพิจารณาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปการศึก
๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประเภทผลงานดีเดน ระดับเงิน
1.โรงเรียนบานหนองใหญ
2.โรงเรียนบานบึงมะลู
3.โรงเรียนบานรุงอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ)
4.โรงเรียนบานพรทิพย
5.โรงเรียนชนะใชกิจการ
6.โรงเรียนบานหนองบัวทอง
ประเภทผลงานดีเดน ระดับทอง
1.โรงเรียนกระเบาตะหลุงวิทยา
2.โรงเรียนบานกันจาน
3.โรงเรียนบานจองกอ
4.โรงเรียนบานขุนหาญ
5.โรงเรียนบานสลับ
6.โรงเรียนบานดู
7.โรงเรียนบานโนนสูง
8.โรงเรียนบานทาคลอ
9.โรงเรียนทับทิมสยาม 07
ประเภทผลงานดีเดน ระดับเพชร
1.โรงเรียนบานกราม
2.โรงเรียนบานตาลอยหนองคัน
3.โรงเรียนบานสามแยกหินกอง
4.โรงเรียนบานภูดินพัฒนา
5.โรงเรียนบานหนองคู
6.โรงเรียนบานหนองยาว
7.โรงเรียนบานโนนแฝก
8.โรงเรียนบานหนองบัวเรณ
9.โรงเรียนบานศิวาลัย
10.โรงเรียนบานหนองหวา
เรื่องมอบใบประกาศเกียรติคุณ ผูบังคับบัญชาลูกเสือดีเดน ประจําป 2562 ดังนี้
ผูสอน 1. นางอรพิน บึงไกร
โรงเรียนบานโนนคําแกว
2. นางณัฐรินี ยาตรา
โรงเรียนบานดาน
3. นายบุญมี ขางนอย
โรงเรียนบานจานบัว
4. นางวัชรา ทาวดอน
โรงเรียนบานตูมฯ
5. นางสาวนภสร ทวงที
โรงเรียนบานตูมฯ
ผูสนับสนุน 1. นายวารินทร บุญเชิญ
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
2. นายมงคล สุทธิสน
โรงเรียนบานปุนวิทยา

-61.7 เรื่องมอบโลหรางวัลเด็กและเยาวชนดีเดนที่นําเชื่อเสียงสูประเทศชาติ ปะจําป 2563
กระทรวงศึกษาธิการ ไดแก เด็กชานพีระศักดิ์ โครตชมพู นักเรียนโรงเรียนบานทาสวาง จังหวัด
ศรีสะเกษ ซึ่งไดเขาเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล และรับโลห
รางวัลเนื่องในงานวันเด็กแหงชาติ
1.8 เรื่องมอบเกียรติบัตรบุคลากร สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 อยูในระดับ คุณภาพ
1. กลุมอํานวยการ
2. กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
3. กลุมบริหารงานบุคคล
4. กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
5. กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
6. กลุมนโยบายและแผน
7. หนวยตรวจสอบภายใน
8. กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
9. กลุมกฎหมายและคดี
10.กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล
1.9 เรื่องนายเสนีย เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4มอบของที่ระลึกใหกรรมการออมทรัพย
ครูในโอกาสสนับสนุนงบประมาณงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ
1.นายชวน แกวกัณหา
ผอ.ร.ร.บานสําโรงเกียรติ
2.นายพิทักษ ทาทอง
ผูแทน นางสุชัญญา ทาทอง
3.นายภานุวัฒน บุญราช ผูแทน นายเกียรติศักดิ์ ธรรมบุตร
1.10 เรื่องนายเสนีย เรืองฤทธิ์ราวี ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเษ
เขต 4 มอบเงินสนับสนุนโครงการ “จิตอาสาเราทําความดีดวยหัวใจ ซอมสรางบานใหกับ
นักเรียน ” จํานวน 10,000.- (หนึ่งหมื่นบาทถวน)
1.11 เรื่องการจัดทําบันทึกขอตกลงในการปฏิบัติงานในหนาที่ผูอํานวยการสถานศึกษา ระหวาง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 กับ ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน
จํานวน 9 ราย ดังนี้

-7ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

1. นายตฤณ ทีงาม
บานกระหวัน
2.วาที่ รอยตรี สมคิด นามบุตร
บานดอนขา
3.นางบุษบา แสงศิริ
บานศิลาทอง
4.นางสาววิไลภรณ ผุยพรม
บานหนองใหญ
5.นางกาญจนา จันดี
บานกระเบาตระหลุงวิทยา
6.นางสาววราภรณ พากเพียร
บานมวงแยก
7.นางสาวเกษรินทร เบิกบาน
บานหนองใหญ-ตาไทย
8.นายนคร กาทอง
บานกุดผักหนามคํานอย
9.นายดํารงศักดิ์ เพ็ชรเพ็ง
บานหนองรุง
1.9 เรื่องสถาบันปญญาภิวัฒนมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีฟรีแกบุตร-หลานขาราชการครู
1.10 เรื่องนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ นายณัฐพล ทีปสุวรรณ
1.10.1 ขอความรวมมือรวมกันทํางาน เชื่อวาเราสามารถปฏิรูปการศึกษาไดสําเร็จ
1.10.2 ถาเราทําทุกอยางเหมือนเดิม คุณภาพเด็กก็จะเหมือนเดิม ไมสามารถ
อยูในสังคมโลกในอนาคตได
1.10.3 ใหตรวจสอบและระมัดระวังในการสงขาวปลอม อาจมีความผิดตาม
พรบ.คอมพิวเตอรและเกิดความเสียหายแกสวนรวม
1.10.4 การลอเลียนทางสื่อสังคมออนไลน ทําใหกระทบกระเทือนจิตใจนักเรียนชวยกัน
ระมัดระวังอยาใหเกิดขึ้น
1.10.5 การจัดการขยะ ถือเปนปญหาสําคัญของโลกของประเทศและของสังคม
ใหดําเนินการอยางเปนรูปธรรม
1.10.6 โครงการจิตอาสา ใหคิดใหกวางขวางเกินการเอานักเรียนไปทําความสะอาดบริเวณวัด
ควรมีกิจกรรมรูปแบบอื่นๆหลายๆแบบ
1.10.7 ครู นักเรียน สื่อสารภาษาอังกฤษไดภายใน 3 ป จะมีการทดสอบภาษาอังกฤษครู
ผูบริหารทุกระดับ
1.10.7 การพัฒนาผูเรียนดานเทคโนโลยี เตรียมคนใหทันกับเทคโนโลยีของโลก
1.11 เรื่องนโยบาย นายอํานาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.11.1 Classroom Base ใหความสําคัญกับหองเรียนมากที่สุด ลดการนําครูออกจากหองเรียน
1.11.2 Big Data ขอมูลเชื่อมโยงทุกหนวยงานในกระทรวงศึกษาธิการ
1.11.3 การพัฒนาสมรรถนะการใชภาษาอังกฤษของผูบริหาร ครู นักเรียน
1.11.4 การใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู
1.11.5 การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning

-81.12 เรื่องราชการการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการ ประจําจังหวัดศรีสะเกษ
1.12.1 การปองกันและแกไขปญหาสถานการณฝุนละละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ใหงด
การเผาขยะ เผาวัชพืช
1.12.2 สถานการณโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธใหม 2019
ขณะยังไมมีผูติดเชื้อในจังหวัดศรีสะเกษ
1.12.3 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก กับการสงเสริมผาไทยศรีสะเกษ
1.13 เรื่องราชการ ของนายเสนีย เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
1.13.1 ความคืบหนาการปรับโครงสรางกระทรวงศึกษาธิการ
.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
1.13.2 พรบ.งบประมาณยังไมประกาศใช งบประมาณป 2563 รายการเกี่ยวกับงบปกติจะ
ดําเนินการไดตอเนื่อง งบลงทุนชะลอไวกอน
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
1.13.3 การแขงขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 จังหวัดศรีสะเกษ
........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
1.13.4 การแขงขันกีฬานักเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ปการศึกษา 2562
......................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
1.13.5 การสอบ O-NET
........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

-91.13.6 การแกไขประกาศ “กองทุนสานฝนปนน้ําใจ”
..........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
1.13.7 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานผูอํานวยการโรงเรียน ครั้งที่ 2
.
..........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
1.13.8 การจัดทําหลักเกณฑการจัดสรรเงินเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 ปงบประมาณ 2563
..........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
1.13.9 การดําเนินการดานการเงินการบัญชีของโรงเรียนเปนไปตามระเบียบราชการ
.........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
1.13.10 ปแหงคุณภาพการใหบริการ อาน เขียน คิด ทักษะชีวิต พิชิตเทคโนโลยี Easy English
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
1.13.11 การแตงตั้ง รอง ผอ.สพป.
.....................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
1.13.12 การอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
.....................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

-101.13.13 โครงการซอมสรางบานใหนักเรียน
...................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
1.13.14 ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 4
...................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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รายการ

ผลการดําเนินการ

หมายเหตุ

1.

ผลการดําเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน ป 2562
การดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รอยละ 92.80
ลําดับ 22
ศรีสะเกษ เขต 4 ออนไลน (ITA) ประจําป 2562
ระดับ A

2.

ผลการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ ประจําป 2562

ได 4.66266 คะแนน ระดับ
จาก 5 คะแนน
สูงสุดของการ
ระดับคุณภาพ (93.25) ประเมิน

3.

ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา (พ.ศ.2562) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562
ผลการแขงขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ
ครั้งที่ 69 จังหวัดศรีสะเกษ

ได 4.13 คะแนน
ระดับ ดีมาก

ระดับ
สูงสุดของ
การประเมิน

ได 158.75 คะแนน
ระดับ ดีมาก

ระดับสูงสุด
ของการประเมิน

4.

5.

6.

กองทุนสานฝนปนน้ําใจ

ชนะเลิศ
ลําดับที่ 1
208 เหรียญทอง
เงินบริจาคทั้งหมด
1,085,728.86 บาท
บริจาคใหนักเรียน
จํานวน 150 คน
เปนเงิน
300,000 บาท

ป 2561
รอยละ 80.41ลําดับ
152
ระดับ สูงมาก

-121.14 เรื่องแสดงจํานวนสมาชิก ช.พ.ค. ทั่วประเทศ ประจําเดือนธันวาคม 2562
จํานวนสมาชิกที่ยกมาจากงวดกอน
945,405
ราย
จํานวนสมาชิกเขาใหม
286
ราย
จํานวนสมาชิกขอกลับ
47
ราย
จํานวนสมาชิกจําหนาย
665 ราย
จํานวนสมาชิกเมื่อวันสิ้นงวด
945,073
ราย
1.15 เรื่องรายงานสถานภาพสมาชิก ช.พ.ค. จังหวัดศรีสะเกษ ประจําเดือน ธันวาคม 2562 ช.พ.ค.
หักเงินสงเคราะหรายศพ 563.00 บาท
สมาชิก ช.พ.ค. ยกมาจากเดือนที่แลว
จํานวน 20,447 ราย
จังหวัดเก็บเงินสงเคราะหรายศพได
จํานวน 19,458 ราย
สมาชิก ช.พ.ค. ทดรองจาย
จํานวน
25 ราย
เก็บไมได (คางชําระ)
จํานวน
974 ราย
คิดเปนรอยละ
95.11
1.16 เรื่องแสดงจํานวนสมาชิก ช.พ.ส. ทั่วประเทศ ประจําเดือนธันวาคม 2562
จํานวนสมาชิกที่ยกมาจากงวดกอน
390,504
ราย
จํานวนสมาชิกเขาใหม
52
ราย
จํานวนสมาชิกขอกลับ
14
ราย
จํานวนสมาชิกจําหนาย
351 ราย
จํานวนสมาชิกเมื่อวันสิ้นงวด
389,769
ราย
1.17 เรื่องรายงานสถานภาพสมาชิก ช.พ.ส.หักเงินสงเคราะห รายศพ 352.00 บาท จ.ศรีสะเกษ
ประจําเดือนธันวาคม 2562
สมาชิก ยกมาจากเดือนที่แลว
จํานวน 10,024 ราย
จังหวัดเก็บเงินสงเคราะหรายศพได
จํานวน 9,715 ราย
สมาชิก ช.พ.ค. ทดรองจาย
จํานวน
5 ราย
เก็บไมได (คางชําระ)
จํานวน 1,313 ราย
คิดเปนรอยละ
86.95

-131.18 เรื่องการหักเงินสงเคราะหรายศพ ช.พ.ค. /ช.พ.ส. ประจําป 2563
ประจําเดือน
ช.พ.ค.
มกราคม
630.00
รวม
630.00

ช.พ.ส.
304.00
304.00

1.19 เรื่อง สพฐ.แจงประกาศผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562(KRS) ซึ่งสรุปผลโดยภาพรวมทุกองคประกอบ สพป.
ศรีสะเกษ เขต 4 อยูในระดับ คุณภาพ คะแนนเต็ม 5 ได 4.66266 คิดเปนรอยละ 93.25
(ทุกตัวชี้วัดคะแนนเต็ม 5) เอกสารประกอบหมายเลข 1
1.20 เรื่อง สพฐ.แจงผลการการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา ตามตัว ชี้วัดแผนปฏิบัติร าชการ มาตรฐานสํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาในภาพรวม ประจําป 2562 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 มีผลการประเมินรวมอยูในระดับ
ดีมาก คะแนนเฉลี่ยรวม 4.13 ดีมาก
ที่ประชุม
...................................................
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562
มติที่ประชุม ...................................................
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
กลุมอํานวยการ
3.1 เรื่องในการกูยืมเงินใหผูกูยืมเงินไดทําหนังสือราชการผานผูอํานวยการโรงเรียนมาดวย
โดยผูอํานวยการโรงเรียนลงความเห็นวาสมควรกูไดหรือไม
3.2 เรื่องโรงเรียนที่มีรายชื่อตอไปนี้ ติดตอรับบันทึก สพฐ.ไดที่นางสาวสุภัชญา สาวันดี (นองเจ)
กลุมอํานวยการ
- โรงเรียนบานตาแทน
- โรงเรียนบานตาเอก
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
3.5. เรื่องรายชื่อผูมอบเงินใหกองทุน (ธันวาคม ๖๒ ถึง มกราคม ๖๓)
1. กลุมโรงเรียนเมืองกันทร
จํานวนเงิน
3,000 บาท
2. กลุมอํานวยการ
จํานวนเงิน
1,000 บาท
3. ผูบริหารกลุมพนมดงรัก
จํานวนเงิน
2,000 บาท

-144. ผูบริหารสถานศึกษารุนเพชรศรีราช จํานวนเงิน
2,700 บาท
5. นายนพรัตน สายลุน
จํานวนเงิน
2,000 บาท
6. นายบัญญัติ ประสงคทรัพย
จํานวนเงิน
2,000 บาท
7. เจาอาวาสวัดโคกระเวียง
จํานวนเงิน
1,546 บาท
8. ผูบิรหาร ครู และบุคลากร ร.ร.บานโคกระเวียง จํานวนเงิน
2,000 บาท
9. กลุมเพื่อนเกษียณ 63
จํานวนเงิน
15,600 บาท
10. พระมหาสนอง ขันติธโร
จํานวนเงิน
3,500 บาท
11. พระครูธรรมธรสมพล ปญญาพโล
จํานวน
100,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
135,346.- บาท
3.6

3.7

เรื่องยอดเงินในบัญชีกองทุนสานฝนปนน้ําใจ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม
๒๕๖๓ จํานวนเงินทั้งสิ้น ๑,๐๘๕,๗๒๘.๘๖ บาท (หนึ่งลานแปดหมื่นหาพันเจ็ดรอยยี่สิบ
แปดบาทแปดสิบหกสตางค)
เรื่องสรุปรายรับ-รายจาย ของกองทุนสานฝนปนน้ําใจ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ ตั้งแตวันที่เริ่ม
ดําเนินการจัดตั้งกองทุนฯ ดังนี้

วัน เดือน ป

รายการ

รับ

จาย

มีนาคม 2561 – มกราคม
2563

รับเงินบริจาค

1,462,053

รับดอกเบี้ยเงินฝาก

7,495.86

11 พฤษภาคม 2561

จายชวยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย

3,000

15 พฤษภาคม 2561

จายคาจัดทําใบเสร็จรับเงินกองทุน

1,800

6 มิถุนายน 2561

จายทุนการศึกษาครั้งที่ 1/61

20,000

4 กรกฎาคม 2561

จายทุนการศึกษาครั้งที่ 2/61

20,000

19 กรกฎาคม 2561

คาใชจายวันเปดกองทุน

12,175

31 กรกฎาคม 2561

จายชวยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย

คงเหลือ

1,469,548.86

3,000

-151 สิงหาคม 2561

จายทุนการศึกษาครั้งที่ 3/61

20,000

4 กันยายน 2561

จายทุนการศึกษาครั้งที่ 4/61

20,000

1 ตุลาคม 2561

จายคาประชาสัมพันธ(นักขาว)

3,000

1 ตุลาคม 2561

จายคาปายไวนิล

2 ตุลาคม 2561

จายทุนการศึกษาครั้งที่ 5/61

20,000

5 พฤศจิกายน 2561

จายทุนการศึกษาครั้งที่ 6/61

20,000

21 พฤศจิกายน 2561

จายชวยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย

4 ธันวาคม 2561

จายทุนการศึกษาครั้งที่ 7/61

20,000

4 มกราคม 2562

จายทุนการศึกษาครั้งที่ 1/62

20,000

7 มกราคม 2562

จายชวยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย

11 กุมภาพันธ 2562

จายคาทําปายกองทุนแบบถาวร

14,925

14 กุมภาพันธ 2562

จายทุนการศึกษาครั้งที่ 2/62

20,000

7 มีนาคม 2562

จายชวยเหลือนักเรียนเดือดรอนฉุกเฉิน
4 รายละ 3,000 บาท

12,000

11 มีนาคม 2562

จายทุนการศึกษาครั้งที่ 3/62

20,000

9 เมษายน 2562

จายชวยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุ
(ร.ร.บานตาเอก) 11 ราย

15,000

17 พฤษภาคม 2562

จายทุนการศึกษาครั้งที่ 4/62

20,000

17 พฤษภาคม 2562

จายชวยเหลือผูปกครองนักเรียนจมน้ํา
เสียชีวิต (ร.ร.บานกันทรอม)

600

3,000

3,000

3,000

-1610 มิถุนายน 2562

จายชวยเหลือนักเรียนบานประสบ
อัคคีภัย(ร.ร.บานมวง อ.กันทรลักษ)

3,000

9 กรกฎาคม 2562

จายเงินทุนการศึกษาครั้งที่ 5/62

20,000

19 สิงหาคม 2562

จายชวยเหลือผูปกครองนักเรียนจมน้ํา
เสียชีวิต

10 กันยายน 2562

จายเงินทุนการศึกษาครั้งที่ 6/62

11 ตุลาคม 2562

จายชวยเหลือนักเรียนปวยหนัก (ร.ร.
บานนาไพรงาม)

24 ตุลาคม 2562

จายเงินทุนการศึกษาครั้งที่ 7/62

16 พฤศจิกายน 2562

จายคาทําปายไวนิลรับเงิน

2 ธันวาคม 2562

จายเงินทุนการศึกษาครั้งที่ 8/62
รวมรายจาย

3,000
20,000
3,000
20,000
320
20,000
383,820 1,085,728.86

รายรับทั้งหมด 1,469,548.86
รายจาย
383,820.00
คงเหลือ
1,085,728.86
สรุปรายจาย (มอบทุน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ชวยเหลือนักเรียน ๕๑,๐๐๐ บาท คาใชจายอื่น ๓๒,๘๒๐ บาท
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
3.8
3.9

เรื่องการแกไขหลักเกณฑและวิธีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปน
ภาษาอังกฤษ (English Program/Mini English Program) เอกสารประกอบหมายเลข 2
เรื่อง สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ไดจัดการประชุมเตรียมการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน “บาน
นักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย” ปการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ณ หอง
ประชุม สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 โดยเชิญครูประถมวัย ในโครงการที่ขอรับการประเมิน ในปนี้
โรงเรียนละ 1 คน เขารวมการประชุม โรงเรียนที่ขอรับการประเมินตองผานเกณฑทั้ง 3 ดาน
ดังนี้

-17(1) การทํากิจกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอย อยางนอย 20 กิจกรรม ตอป โดยสรุปผล
องคประกอบที่กําหนด
(2) การทําโครงงานโดยใชกระบวนการสืบเสาะของเด็กปฐมวัย อยางนอย 1 โครงงาน
ตอ 1 โรงเรียน คะแนนเต็ม 25 คะแนน คะแนนที่ผานการประเมิน 12 คะแนน สิ่งที่สําคัญ
ที่สุดในการทําโครงงานไมใชคําตอบ แตเปนทักษาะในการหาคําตอบของสิ่งที่สงสัย
(3) การดํ า เนิ น งานโครงการบ า นนั ก วิ ท ยาศาสตร น อ ย ประเทศไทย ในโรงเรี ย น
(แบบสอบถามฯ เอกสาร 3)
อายุตรา การประเมินรอบที่ 1 คือ การรับตราครั้งแรก อายุตรา 3 ป การประเมินรอบ
ครั้งที่ 2 คือการรับตราครั้งที่ 1 อายุตรา 3 ป และการประเมินรอบที่ 3 คือการรับตราคงสภาพ
ครั้งที่ 2 อายุตรา 5 ป
ปฏิทินการประเมิน
- โรงเรียนสงเอกสารการประเมินเพื่อขอรับตราดวยตนเอง วันที่ 27 มีนาคม
2563
- โรงเรียนรับเอกสารคืนพรอมขอเสนอแนะขอคณะกรรมการดวยตนเอง วันที่ 23-24
เมษายน 2563
- โรงเรียนสงเอกสารฉบับแกไขตามขอเสนอแนะขอคณะกรรมการดวยตนเอง วันที่ 8
พฤษภาคม 2563
รายชื่อโรงเรียนในโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยที่ตองรับการประเมินเพื่อขอรับตรา
พระราชทาน “บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย” ปการศึกษา 2562 เอกสารประกอบ
หมายเลข 3
3.10 เรื่อง ขอเชิญบุคคลที่สนใจเขารวมการอบรม เรื่องการพัฒนาเด็กอยางสรางสรรคในยุคเจนอัลฟา
(Gen Alpha) โดย รศ.นพ.สุริย เดว ทรีปาตี ผูเชี่ย วชาญดานเด็กและเยาวชน ในวัน ที่
15 กุ มภาพั นธ 2563 เวลา 13.30 น. - 16.30 น. ณ ตึกศิล ปวั ฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษ เปดรับลงทะเบียนวันที่ 10 กุมภาพันธ 2563 สนใจลงทะเบียนเขารวม
โครงการไดที่ลิงค http://forms.gle/fyCqhzbsqujxhh3m7 โดยมีคาลงทะเบียนเขารวม
โครงการ (แบบออนไลน) จํานวน 100 บาท (หนึ่งรอยบาท) หากทานลงทะเบียนหนางาน ชําระ
จํานวน 200 บาท (สองรอยบาท) ชําระผานบัญชีธนาคาร กสิกรไทย เลขที่บัญชี
008-3-54141-5 ชื่อบัญชี ทิพวรรณ พานเข็ม ทานสามารถแจงการชําระคาลงทะเบียน
โครงการไดที่ลิงค http://form.gle/UMphDFiLQQDqJshNA
3.11 เรื่อง สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 รวมกับสมาคมมอนเทสซอริแหงประเทศไทย ไดกําหนดจัดกิจกรรม
พัฒนาการจัดประสบการณระดับปฐมวัยตามแนวคิด Montessori หมวดภาษา ระหวางวันที่
22-23 กุมภาพันธ 2563 ณ โรงเรียนบานขุนหาญ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โดยเชิญครูปฐมวัย
ที่จัดประสบการณตามแนวคิด Montessori ทุกคน ใน 22 โรงเรียน เขารับการพัฒนา (หนังสือ
ศธ 04141/269 ลงวันที่ 20 มกราคม 2563)

-183.12 เรื่องหางหุนสวนจํากัดไมตรีจิตเซ็นเตอร รวมกับ บริษัท แปลน ฟอร คิดส จํากัด ไดกําหนดจัดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง คิดเปน เลนสนุก ดวย EF STEAM CODING สําหรับเด็กปฐมวัย
เพื่อใหครูมีความรูความเขาใจในเรื่อง Executive Functions STEAM และ Coding ซึ่งเปน
ทักษะและกระบวนการเรียนรูที่สําคัญ ในการพัฒ นาเด็กปฐมวัย ในวันเสารที่ 29 กุมภาพัน ธ
2563 ณ อาคารอเนกประสงค “ดํารงวิทยพัฒน” โรงเรียนอนุบาลดํารงราชานุสรณ ขอเชิญครู
ปฐมวัยทุกคน เขารวมการอบรม โดยไมมีคาใชจายใดๆ (ตามความสมัครใจ) และขอความรวมมือ
ใหโรงเรียนสงแบบตอบรับไปที่ หางหุนสวนจํากัดไมตรีจิตเซ็นเตอร โทรศัพท 0 4596 6919
ภายในวั น ที่ 25 กุ ม ภาพั น ธ 2563
หรื อ นายมานิ ต สิ ท ธิ ศ ร ศึ ก ษานิ เ ทศก
โทรศัพท 09 2453 6199
3.13 เรื่องแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 จากการนิเทศ
ติดตามการจัดศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนสังกัด สพป.ศก.4 ในป 2562 มีขอเสนอแนะบาง
ประการที่โรงเรียนควรนําไปพิจารณาปรับปรุงพัฒนาใหดียิ่งขึ้น เอกสารประกอบหมายเลข 4
3.14 เรื่องจํานวนนักเรียนพิการเรียนรวม สพป.ศก.4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 จาก
โปรแกรม SET ขอมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 รวม 5,035 คน (เพิ่มขึ้นจากภาคเรียน
ที่ 1/2562 จํานวน 168 คน) แยกเปน
(1) บุคคลที่มีความบกพรองทางการเห็น 16 คน
(2) บุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยิน 9 คน
(3) บุคคลที่มีความบกพรองทางสติปญญา 129 คน
(4) บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 54 คน
(5) บุคคลที่มีความบกพรองทางการเรียนรู 4,691 คน
(6) บุคคลที่มีความบกพรองทางการพูดและภาษา 17 คน
(7) บุคคลที่มีความบกพรองทางพฤติกรรม หรืออารมณ 36 คน
(8) บุคคลออทิสติก 31 คน
(9) บุคคลพิการซ้ําซอน 52 คน (ถาไมรวม LD ขอ 5 จะมีนร.พิการ 344 คน)
3.15 เรื่องโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูในการดูแลชวยเหลือเด็กวัยเรียนกลุมเสี่ยงตอระดับ
สติปญญาต่ํากวามาตรฐาน ปญหาการเรียนรู ออทิสติก และปญหาพฤติกรรม-อารมณ นํารอง
อําเภอขุนหาญ ศูนยสุขภาพจิตที่ 10 กําหนดจัดโครงการดังกลาว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาผู
เข า อบรมให มี ค วามรู แ ละทั ก ษะเกี่ ย วกั บ การดู แ ลช ว ยเหลื อ เด็ ก วั ย เรี ย นกลุ ม เสี่ ย งต อ ระดั บ
สติปญญาต่ํากวามาตรฐาน ปญหาการเรียนรู ออทิสติก และปญหาพฤติกรรม-อารมณ จํานวน
2 รุนๆ ละ 2 วัน ณ หองประชุม โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ดังนี้ รุนที่
1 วันที่ 14-15 กุมภาพันธ 2563 จํานวน 31 โรงเรียน ผูเขาอบรมรวม 65 คน และ รุนที่ 2
วันที่ 6-7 มีนาคม 2563 จํานวน 30 โรงเรียน ผูเขาอบรมรวม 65 คน โดยขอความรวมมือ

-19ใหโรงเรียนสงครูผูรับผิดชอบงานการศึกษาพิเศษ และครูผูรับผิดชอบงานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน ตามจํานวนที่กําหนด เขารวมรับการอบรม สงแบบตอบรับการเขารวมการอบรมผาน
QR Code ไปยังศูนยสุขภาพจิตที่ 10 ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ 2563 ผูประสานงานโครงการ
นางพัชรินทร วรรณุรักษ โทรศัพท 09 4623 2395 เอกสารประกอบหมายเลข 5
3.16 เรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชปรากฏการณเปนฐาน (Phenomenon Based
Learning หรือ PhenoBL) ตามที่ไดดําเนินการสํารวจความสนใจของโรงเรียน เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาการจัดการเรียนรูโดยใชปรากฏการณเปนฐาน โดยขอรับการสนับสนุนจากสพฐ. มี
โรงเรียนสมัครใจเขารวมโครงการ จํานวน 16 โรง เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ไดรับแจงจาก
เจาหนาที่สพฐ.วา เลขาธิการ กพฐ. ใหปรับแนวคิดการดําเนินงานใหม จึงยกเลิกการอบรมใน
ระหวางวันที่ 24-26 กุมภาพันธ 2563 แตจะยังมีการพัฒนาในเรื่องนี้ตอไป
3.17 เรื่องสรุปผลการประเมิน PISA ป 2018 (พ.ศ. 2561) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 สถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดเผยแพรผลการประเมินโปรแกรม
ประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Programme for International Student
Assessment หรือ PISA) การประเมิน PISA ดานการอาน 393 คะแนน ลดลง 16 คะแนน
ด า นคณิ ต ศาสตร 419 คะแนน เพิ่ ม ขึ้ น 4 คะแนน ด า นวิ ท ยาศาสตร เพิ่ ม ขึ้ น 5 คะแนน
เอกสารประกอบหมายเลข 5
ที่ประชุม
...................................................
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา -ถามี4.1 ........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
4.2 ........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
มติที่ประชุม ...................................................

-20ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น -ถามี5.1 ........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
5.2 ........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
ที่ประชุม
...................................................
เลิกประชุม
เวลา ...................... น.

-21-

เอกสารประกอบหมายเลข 1
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เอกสารประกอบหมายเลข 2
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เอกสารประกอบหมายเลข 3
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เอกสารประกอบหมายเลข 4

-27-

-28-

-29-

เอกสารประกอบหมายเลข 5

-30รายงานการประชุมผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ครั้งที่ 9/2562
วันที่ 3 ธันวาคม 2562
ณ หองประชุมดํารงวิทยพัฒน โรงเรียนอนุบาลดํารงราชานุสรณ อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ
**************************
ผูมาประชุม ๑. นายเสนีย เรืองฤทธิ์ราวี
ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
2. นายธีรวัฒน คําศรี
รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔
3. นางสาวมยุรี สารีบุตร
ผอ.การกลุมนิเทศติดตาม ฯ
4. นายพลกฤต บุตรอุดม
ผอ.กลุมอํานวยการ
5. นางตันหยง กิ่งบรรเทา
ผอ.หนวยตรวจสอบภายใน
6. นายธนบูลย รุญเจริญ
ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล ฯ
7. นางรุงอรุณ บุญไว
ปฏิบัติหนาที่ผอ.กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล ฯ
8. นายนิรัตน สายแกว
ปฏิบัติหนาที่ผอ.กลุมพัฒนา ฯ
9. นางธัญรดา บุญโต
นักวิชาการศึกษา ชํานาญการพิเศษ
รก. ผอ.กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
10. ผูบริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ จํานวน ๒๐2 โรงเรียน
ผูไมมาประชุม 1. นายศรีปราชญ วงศแกว
ผอ.กลุมบริหารงานการเงิน
ติดราชการ
2. นายจักรพงศ คําเพราะ
ปฏิบัติหนาที่ผอ.กลุมกฎหมายและคดี ติดราชการ
3. นายสุเรียน สนทะยา
ผอ.โรงเรียนบานตาแทน
ติดราชการ
4. นางมัชฉา ทุมมา
ผอ.โรงเรียนบานโนนจิก
ติดราชการ
5. นางฐิตารีย ปตถาสายธรรมาสุข
ผอ.โรงเรียนบานภูดินพัฒนา
ติดราชการ
6. นายสุประกิต จันทรถา
ผอ.โรงเรียนบานกระเบา
ติดราชการ
7. นายไพรัตน ทองบอ
ผอ.โรงเรียนบานทุงเลน
ติดราชการ
8. นายสุพรรณ หอทรัพย
ผอ.โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
ติดราชการ
10. นายธีรเดช บุญเนตร
ผอ.โรงเรียนบานคําสะอาด
ติดราชการ
ผูเขารวมประชุม ผูเขารวมประชุม จํานวน 20 คน
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องมอบทุนของกองทุนสานฝนปนน้ําใจ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ เพื่อชวยเหลือนักเรียนที่ยากจน
ขาดแคลน ครั้งที่ 7/๖๒ มีจํานวน ๑๐ ทุน ทุนละ ๒,๐๐๐.- บาท ดังรายชื่อตอไปนี้
ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
กลุมโรงเรียน ชั้น
๑.
ด.ญ.วรกานต หอมสมบัติ
บานทุงโพธิ์
เมืองกันทร
ป.๑
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1.2

๒.
ด.ญ.พัชรินทร เจริญสุข
บานหนองตึกหวยน้ําใส มออีแดง
ป.๕
๓.
ด.ญ.บุณยาพร ไกรยา บานหนองเดียงนอยโนนใหญ
พนมดงรัก
ป.๕
๔.
ด.ช.พัชรพล นิยม
บานสามแยกหินกอง บึงระนาม
ป.๓
๕.
ด.ญ.อรพิน คูณลา
บานกระแชงใหญ
ภูกระจาน
๖.
ด.ญ.ศิริณญา โสมทอง
บานบักดอง
ตําหนักไทร
ป.๕
๗.
ด.ญ.สโรชา โคสิตา
บานโพธิ์กระสังข
น้ําตกหวยจันทน ม.๒
๘.
ด.ช.พัชโรจน ตนคํา
บานกุดนาแกว
ขุนโพธิ์ภูไพร ป.๕
๙.
ด.ญ.สมปรารถนา ประทุมดวง บานตาแบน
ศรีรัตนะ
ป.๔
๑๐. ด.ญ.ณัฐณิชา หอมเนียม
บานหนองบักโทน
เบญจลักษ
ป.๖
เรื่องกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับ
รางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา 2562 โรงเรียนบานดอนขา ไดรับรางวัลชมเชย

1.3
1.4

1.5
1.6
1.7

1.8

ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก
เรื่องมอบเกียรติบัตรใหแกประธานกรรมการบริหารโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ
จังหวัดศรีสะเกษ ที่มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการน้ําดื่มสะอาด
เรื่องมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลใหกับเจาหนาที่และนักกีฬา ที่เขารวมแขงขันกีฬาเยาวชน
แหงชาติ ครั้งที่ 36 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 (ภาคตะวันออกฉียงเหนือ) “มรุกขนครเกมส”
ณ จังหวัดนครพนม
เรื่องพรปใหมสําหรับผูบริหารโรงเรียน
เรื่องพรปใหมสําหรับนักเรียนและครู
เรื่องนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ มีดังนี้
1. งดการดูงานตางประเทศ 1 ป ใหพิจารณาการเดินทางไปดูงานตางประเทศ
เฉพาะงานที่จําเปนและเปนประโยชนแกการศึกษา
2. ลดการจัดอบรมสัมมนา ที่ใชงบประมาณจํานวนมาก ในขณะเดียวกันใหศึกษา
วิธีการที่จะนําเทคโนโลยีมาชวยในการพัฒนาฝกอบรม
3. ยกเลิกการจัดงานแบบ Event เพื่อลดคาใชจายที่ฟุมเฟอยและไมจําเปนตองมีพิธีการ
มากมาย
4. ทบทวนการใชงบประมาณ เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหหนวยงานตางๆเห็นวา
กระทรวงศึกษาธิการ มีศักยภาพในการบริหารงบประมาณเพื่อประโยชนมากที่สุด
เรื่องโครงการพัฒนาการอานออกเขียนไดของกลุมน้ําตกหวยจันทน
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เรื่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง
1.9.1 การศึกษาดูงาน
1.9.2 การจัดทําแผนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
1.9.3 การแกไขกฎระเบียบ
1.10 เรื่องทบทวนการปฏิบัติงานของ ผอ.เขต ครบ 2 ป
1.10.1 หลักปฏิบัติ
- หลักธรรมาภิบาล
- หลักการมีสวนรวม
- หลักการสรางทัศนคติเชิงรุก
1.10.2 ผล
- ครูผูสอน บุคลากร มีกําลังใจในการทํางาน
- เกิดการรวมคิดรวมดําเนินการ
- เกิดพลังในการขับเคลื่อน
ผลตามภาระงาน
- ดานการจัดการเรียนรู
- การแขงขันทักษะวิชาการ
- การสรางความเสมอภาคดานโอกาส
- การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
- การพัฒนาบุคลากร
- การพัฒนาอาคารสถานที่
- การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
1.10.3 โครงการที่คาดวาจะดําเนินการ
- โครงการจิตอาสาซอมบานใหนักเรียน
- การจัดสรางหองประชุมสํานักงานเขต
- การสรางภาวะผูนําทางวิชาการ
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562

-33ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
กลุมอํานวยการ
3.1 เรื่องกําหนดวันหยุดราชการเปนกรณีพิเศษ ดวยกระทรวงมหาดไทยแจงใหจังหวัดทราบวา ใน
คราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 คณะรัฐมนตรีเห็นวา เพื่อใหมีวันหยุดราชการอยาง
ตอเนื่องในชวงเทศกาลปใหม อันจะเปนผลดีตอการเดินทางกลับภูมิลําเนาและการทองเที่ยวของประชาชน จึงมี
มติ ดังนี้
3.1.1 กําหนดใหวันจันทรที่ 30 ธันวาคม 2562 เปนวันหยุดราชการเพิ่มเปนกรณีพิเศษอีก
1 วัน ในป 2562
3.1.2 ในกรณีที่หนวยงานใดมีภารกิจในการใหบริการประชาชน หรือมีความจําเปนหรือ
ราชการสําคัญในวันหยุดดังกลาวโดยไดกําหนดหรือนัดหมายไวกอนแลว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความ
เสียหายหรือกระทบตอการใหบริการประชาชน ใหหัวหนาหนวยงานนั้นดําเนินการตามที่เห็นสมควร โดยมิใหเกิด
ความเสียหายแกทางราชการและกระทบตอการใหบริการประชาชน
3.2 เรื่องจําหนวยสลากกาชาด งานเทศกาลปใหมสี่เผาไทยศรีสะเกษ ประจําป 2563 ขอความ
รวมมือทานประธานกลุมมารับสลากไดที่ นางสาวสุภัชญา สาวันดี นักประชาสัมพันธชํานาญการ กลุมอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 และสงเงินคาสลากภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2562
3.4 เรื่องการประกวดตั้งชื่อหองประชุมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
โดยมีหองประชุมดังนี้ จะมีหนังสือแจงโรงเรียนอีกครั้ง
3.3.1 หองประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 2
3.3.2 หองประชุม 2 อาคาร 2 ชั้น 2
3.3.3 หองประชุม 3 อาคารกลุมนิเทศฯ

3.3

-34เรื่องการจัดสรรเงินบริจาค ขอมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
บัญชีจัดสรรเงินรับบริจาค

ที่

หนวยงาน

จํานวนเงิน
บริจาค

คงเหลือ

เงินบริจาครวมทั้งสิ้น 63,297 บาท
1 กฐินพระราชทานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

20,000 43,297

2 กฐินพระราชทานกระทรวงศึกษาธิการ

3,000 40,297

3 กฐินพระราชทานสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา

2,000 38,297

4 กฐินพระราชทานสํานักงานคณะกรรมการ สกสค.

2,000 36,297

5 กฐินพระราชทานกระทรวงยุติธรรม

2,000 34,297

6 กฐินพระราชทานสํานักงานวิจัยแหงชาติ

2,000 32,297

7 ทอดผาปาไถชีวิตโค-กระบือ กองบังคับการกรมทหารพรานที่ 23

3,000 29,297

8 กฐินพระราชทานสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

2,000 27,297

9 กฐินผช.เลขาธิการ กพฐ.นายวัลลพ สงวนนาม

2,000 25,297

10 คาโอนรวม

240 25,057

11 สมาคมคนพิการแหงประเทศไทยศรีสะเกษ

2,000 23,057

12 กฐินอําเภอกันทรลักษ

2,000 21,057

13 กฐินจังหวัดศรีสะเกษ

1,000 20,057

14 มูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท

5,000 15,057

3.5.

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
เรื่องรายชื่อผูบริจาคเงินสมทบกองทุนสานฝนปนน้ําใจ เดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน
( ขอมูล ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)
๑. กลุมโรงเรียนเมืองกันทร
จํานวนเงิน
๕,๐๐๐.- บาท
๒. กลุมโรงเรียนเบญจลักษ
จํานวนเงิน
๕,๐๐๐.- บาท
๓. ผอ.เสนีย เรืองฤทธิ์ราวี
จํานวนเงิน
๒,๐๐๐ .-บาท
๔. โรงเรียนบานปุน(ผอ.ประเวช สัตยกุล)
จํานวนเงิน
๒,๐๐๐.- บาท

หมาย
เหตุ

-35-

3.6

3.7
3.8

3.9

๕. ผอ.ชัยมงคล มีวงศ
จํานวนเงิน
๒,๐๐๐.- บาท
รวมทั้งสิ้น
จํานวนเงิน
๑๖,๐๐๐, บาท
เรื่องยอดเงินในบัญชีกองทุนสานฝนปนน้ําใจ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน
๒๕๖๒ จํานวนเงินทั้งสิ้น ๙๖๘,๐๔๐.๖๗ บาท ( เกาแสนหกหมื่นแปดพันพันสี่สิบบาทหกสิบ
เจ็ดสตางค)
เรื่องการแขงขันกีฬานักเรียน ประจําป 2562 จตุรมิตรเกมส ครั้งที่ 11
เรื่องการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เขารวมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป (European
jamboree 2020) ณ สาธารณรัฐโปแลนด เพื่อสงเสริมใหลูกเสือ เนตรนารี ไดพัฒนาความรู
ความสามารถดานทักษะลูกเสือและทักษะภาษาอังกฤษ และกระตุนใหเห็นความสําคัญของ
กิจการลูกเสือระหวางประเทศ เชิญชวนโรงเรียนที่สนใจ สมัครภายใน 18 ธันวาคม 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม www.srs2.moe.go.th
เรื่องสรุปการเตรียมงานการแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปการศึกษา
2562
3.9.1 คําสั่ง สพฐ.
3.9.2 คําสั่ง สพป.
3.9.3 สถานที่แขงขัน 4 กลุมสาระฯ
3.9.4 งบประมาณ
3.9.5 การเตรียมการและบริหารจัดการแขงขันของกลุมสาระฯ 4 กลุมสาระ (ประธานจัดการ
แขงขัน นําเสนอ 3 นาที)

-36กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
3.8

เรื่องการกําหนดเปาหมายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ป.6 และ ม.3
ปการศึกษา 2562 โดย สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ไดกําหนดเปาหมายผลการทดสอบภาพรวมป
การศึกษา 2562
วิชา

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

ภาษาไทย

55.14

49.36

คณิตศาสตร

33.79

24.77

วิทยาศาสตร

39.83

33.91

ภาษาอังกฤษ

33.66

26.22

40.86

33.57

รวม
3.9

สนามสอบ

เรื่องการจัดสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ป.6 และ ม.3
ปการศึกษา 2562
จํานวน
นักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
จํานวนหองสอบ
รวมหองสอบ

โรงเรียนที่เขาสอบ

หองปกติ หองพิเศษ

เขาสอบ
1.อนุบาลดํารงฯ

766

26

1

27

บานกระบี่,บานกันตม,บานแก,บา
นขนา,บานขะยูง,บานโคกวิทยา,
บานซําโพธิ์,บานเดียง(พลีศึกษา),
บานเดียงตะวันตก,บานตระกาศ
ขอนแกน,บานทุงกอก,บานทุงโพธิ์,
บานโนนคําแกว,บานโนนน้ําออม,
บานโนนแสนสุข,บานมวงฯ,บาน

-37ศรีอุดมฯ,บานสวาง,บานสังเม็ก,
บานหนองหญาลาด,บานไหลดุม,
อนุบาลดํารงฯ
2.บานโนนแสน
คําฯ

236

8

0

8

บานจันทนหอมฯ,บานตาแทน,
บานทาสวาง,บานน้ําขวบฯ,บาน
โนนเยาะฯ,บานโนนแสนคําฯ,บาน
บึงมะลู,บานรุงอรุณ,บานหนอง
ตลาด

3.บานภูมิซรอล

155

6

1

7

ไทยรัฐ,บานดาน,บานพรทิพย,บาน
ภูมิซรอล,บานหนองตึกฯ,บาน
หนองเม็กพิทยา,บานโศกขามปอม,
บานเสาธงชัย

สนามสอบ

จํานวน
นักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
จํานวนหองสอบ
รวมหองสอบ

โรงเรียนที่เขาสอบ

หองปกติ หองพิเศษ

เขาสอบ
4.เกษตรประชา
ตาทวด

262

9

0

9

เกษตร,ชนะใชกิจการ,ตชด.หนอง
ใหญ,บานโคกเจริญ,บานชําแจง
แมง,บานโดนอาว,บานทุงยาวฯ,
บานรุง,บานละลาย,บานสามเสา

5.บานทุงใหญมวง 192
ฯ

8

0

8

บานกะมอล,บานโคก(อสพป.32),
บานจานเลียว,บานชํามวง,บานทุง
ใหญมวงฯ,บานน้ําเย็น,บานโนน
เปอย,บานปะทาย,บานผือ,บาน
รองตาซุน,บานหนองเดียงฯ

6.บานขนุน

10

1

11

บานกันจาน,บานกุดเสลา,บาน

291

-38ขนุน,บานจํานันสายเจริญ,บานซ
วาซอ,บานตาเครือ,บานโตนด,บาน
ทุงขนวน,บานนาขนวน,บานนารัง
กา,บานโนนคูณ,บานโนนงาม,บาน
โนนเรือ,บานโนนสมบูรณ,บาน
สวนกลวย,บานสามแยกฯ,บาน
หนองรุงพระทะเล,บานหนองหัว
ชาง,บานหนองหินฯ
7.บานกระแชง
ใหญ

371

13

1

14

บานกระแชงใหญ,บานเขวาฯ,บาน
จานทองกวาวฯ,บานจํานรรจ,บาน
ซําเบ็ง,บานซําโพธิ์,บานซําผักแวน,
บานตาลอย,บานทาพระตระกาจ,
บานนาไพรงาม,บานโนนจิก,บาน
โนนสูง,บานภูเงิน,บานไรเจริญ,
บานหนองกระทิง,บานหนองทา,
บานหิน,บานไฮฯ,บานมหาราช,
บานระโยง

8.บานบักดอง

210

7

1

8

อพป.8,บานกระเจา,บานกระเบา,
บานตาปรก,บานตาเส็ด,บานโนน
สูง,บานบักดอง,บานภูดินพัฒนา,
บานสําโรงเกียรติ,บานหนองบัว ,
บานหนองบัวเรณ,ทับทิมสยาม07

-39สนามสอบ

จํานวนนักเรียน
เขาสอบ

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
จํานวนหองสอบ
รวม
หองปกติ หองพิเศษ

หองสอบ

โรงเรียนที่เขาสอบ

9.บานพรานฯ

152

6

0

6

บานซําขี้เหล็ก,บานซําตาโตง,บาน
ดอนขา,บานทุงเลน,บานโนนแฝก,
บานโนนสะอาด,บานพรานฯ,บาน
มวงแยก,บานหนองเกา,บานอาราง

10.บานโพธิ์กระ
สังข

372

13

0

13

บานกันจด,บานกระเบาตะหลุงฯ,
บานกระหวัน,บานกันตรวจหวย,
บานกันทรอม,บานกันทรอมนอย,
บานขุนหาญ,บานโคกระเวียง,บาน
จองกอง,บานจะเนียว,บานซํา,บานดู
,บานเดื่อ,บานตานวน,บานตาเอก,
บานพะยอม,บานโพธิ์กระสังข,บาน
ระหาร,บานสดํา,บานหนองขนาน,
บานหนองคู,บานหนองผือ,หมูบาน
ปาไมหวยจันทน

11.อนุบาลขุน
หาญ(สิ)

300

10

1

11

บานกระทิง,บานกระมัลพัฒนา,บาน
กราม,บานกุดนาแกว,บานซําเขียน,
บานดาน,บานตาหมื่น,บานโนนออ,
บานปุนวิทยา,บานพอกบํารุงฯ,บาน
โพธิ์กระมัล,บานภูทอง,บานศิวาลัย,
บานหนองจิก,บานหนองใหญ,
อนุบาลขุนหาญฯ

12.บานศรีแกว

261

9

1

10

บานขนาด,บานตระกวน,บานตระ
กาจ,บานตาแบน,บานตายู,บานบก
หวยโนน,บานปุน,บานพิงพวย,บาน

-40ศรีแกว,บานศิลาทอง,บานสลับ,บาน
หนองสังข,บานหนองใหญตาไทย,
อนุบาลศรีรัตนะ
13.บานตูม

สนามสอบ

273

จํานวนนักเรียน
เขาสอบ

14.อนุบาล
เบญจลักษ

329

10

0

10

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
จํานวนหองสอบ
รวมหองสอบ

โชติพันธฯ,บานกระหวัน,บานจอก,
บานจานบัว,บานตูม,บานทุงสวาง,
บานโนนแก,บานสะพุง,บานเสื่อง
ขาว,บานหนองบัวทอง,บานหนองปง
โปง,บานหนองรุง

โรงเรียนที่เขาสอบ

หองปกติ หองพิเศษ
11

0

11

โนนคําตื้อฯ,บานกุดผักหนาม,บาน
เขวาธะนัง,บานคํากลาง,บานคํา
สะอาด,บานดอนเขียว,บานแดง,
บานทาคลอ,บานโนนจักจั่น,บาน
โนสําโรง,บานโนนไหลฯ,บานไผ
หนองแคน,บานเพ็ก,บานสรางเม็ก
,บานหนองคับคา,บานหนองงู
เหลือม,บานหนองตอ,บานหนอง
นกเขียน,บานหนองบักโทน,บาน
หนองบัวใหญ,บานหนองยาว,บาน
หนองหวา,บานหนองฮาง,อนุบาล
เบญจลักษ

-41สนามสอบ

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
จํานวนหองสอบ
รวมหองสอบ

จํานวนนักเรียน
เขาสอบ

โรงเรียนที่เขาสอบ

หองปกติ หองพิเศษ

1.บานตระกาศ
ขอนแกน

267

9

1

10

ตระกาศขอนแกน,บานกันตม,
บานขะยูง,บานเขวาฯ,บานจาน
ทองกวาวฯ,บานจํานรรจ,บานซํา
โพธิ์,บานเดียง(พลีศึกษา),บานตา
ลอย,บานทาพระตระกาศ,บาน
โนนสูง,บานภูเงิน,บานสวาง,
บานสังเม็ก,กันทรลักษธรรมวิทย

2.บานโดนอาว

222

8

1

9

เกษตร,ชนะใชฯ,ดํารงธรมศาสน
วิชชาลัย,บานโคก(อสพป.32),
บานชําแจงแมง,บานโดนอาว,บาน
ทุงใหญมวงฯ,บานปุทาย,บานรอง
ตาซุน,บานรุง,บานสามเสา,บาน
หนองเดียงฯ

สนามสอบ

จํานวนนักเรียน
เขาสอบ

3.บานทาสวาง

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
จํานวนหองสอบ
รวมหองสอบ

204

โรงเรียนที่เขาสอบ

หองปกติ หองพิเศษ
7

1

8

บานขนุน,บานจันทนหอมฯ,บาน
ดาน,บานตาแทน,บานทาสวาง,
บานน้ําขวบฯ,บานโนนสําราญ,
บานสวนกลวย,บานสามแยกฯ,
บานเสาธงชัย,บานหนองเม็ก
พิทยา

-424.อนุบาลขุน
หาญ(สิ)

240

9

1

10

บานโคกระเวียง,บานตาเอก,บาน
โพธิ์กระสังข,บานภูดิน,บานสําโรง
เกียรติ,บานหนองจิก,หมูบานปาไม
หวยจันทน,อนุบาลขุนหาฯ

5.บานพิงพวยฯ 248

9

0

9

โชติพันธฯ,บานจานบัว,บานตูม,
บานปุน,บานพิงพวยฯ,บานเสื่อง
ขาว,บานหนองสังข,พระปริยัติธร
มเกียรติแกว

6.บานหนองงู
เหลือม

3

0

3

โนนคําตื้อฯ,บานคําสะอาด,บาน
ทาคลอ,บานสรางเม็ก,บานหนองงู
เหลือม,บานหนองบัวใหญ,บาน
หนองยาว,บานหนองหวา,บาน
หนองฮาง

77

3.10 เรื่องการสงรายชื่อผูบริหารและขาราชการครูบุคลากรทางการศึกษาเขารวมเปนคณะกรรมการ
จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปการศึกษา 2562 ตามหนังสือที่
ศธ 04141/4206 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 โดยมีรายละเอียดแนบไปพรอมและให
กรอกรายละเอียดตามลิงค http://fqbp4 หรือ QR-code

ทั้งนี้ใหแตละทานไดกรอกขอมูลเปนรายบุคคลไมตองรวบรวมเปนภาพรวมของกลุมโรงเรียน โดย
กลุมงานวัดผลไดจัดทําโปรแกรมเพื่อกําหนดกรรมการประจําสนามสอบใหสอดคลองกับ สทศ.
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3.11 เรื่องการตรวจสอบการดําเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ในสังกัด สพฐ
อางถึง หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04012/ว 531 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เรื่อง การตรวจสอบ
การดําเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สตง. ไดตรวจสอบการดําเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ภายใตแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต ปะจําป งปม. 2561 โดยเลือกตรวจสอบโครงการ จํานวน 3 โครงการ ไดแก
1) โครงการพัฒนาครูแกนนําภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค
2) โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา : กิจกรรมการสงเสริมการจัด
การศึกษาทางไกล
3) โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
3.1 กิจกรรมยกระดับคุณภาพผูเรียนดานศักยภาพการเรียนรูเชิงกระบวนการสูความ
ทัดเทียมนานาชาติ
3.1.1 โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร (STEM
Education)
3.1.2 โครงการเรงรัดพัฒนาคุณภาพผูเรียนสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนคณิตศาสตร
3.2 กิจกรรมขับเคลื่อนและสนับสนุนการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู
3.2.1 โครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู : Active
Learning
3.2.2 โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรูเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
3.2.3 โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน
3.3 กิจกรรมการยกระดับคุณภาพการเรียนรูภาษาไทย : โครงการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอน ภาษาไทยใหนักเรียนอานออกเขียนได อานคลองเขียนคลอง
3.4 กิจกรรมการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพการศึกษาใมหมีมาตรฐานเทียบเทา
นานาชาติ
3.4.1 การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT)
3.4.2 การพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนําของ สพท. ในการยกระดับคุณภาพ
ผูเรียนในการทดสอบระดับชาติ
3.4.3 การพัฒนาคลังเครื่องมือมาตรฐานเพื่อการบริการ (ระดับชั้น
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน)

-443.4.4 การประเมินการอานออกและประเมินคุณภาพผูเรียนดวยขอสอบ
มาตรฐานกลางตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ปการศึกษา 2560
3.5 กิจกรรมการพัฒนามาตรฐานระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา
*** สุมตรวจสอบโรงเรียน 32 แหง จากโรงเรียในสังกัด สพท. 8 แหง ซึ่งมีขอตรวจพบ
และขอสังเกตสําคัญ สรุปไดดังนี้
ขอตรวจพบที่ 1 การดําเนินการตามแนวทางพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการ
สอน การวัดและประเมินผล ยังไมเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ดังนี้
ขอตรวจพบที่ 1.1 การดําเนินการโครงการภายใตแนวทางพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ยังไมเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่
กําหนด
ขอตรวจพบที่ 1.2 การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาใหมี
มาตรฐานเทียบเทานานาชาติบางกิจกรรมยังไมเปนไปตามเปาหมาย
ขอตรวจพบที่ 1.3 การพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและประกัน
คุณภาพการศึกษายังไมเปนไปตามแนวทางที่กําหนด
*** สุรป ขอตรวจพบที่ 1 ***
จากการดําเนินการตามแนวทางพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล ยังไมเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงค สงผลใหครูไมไดมีการพัฒนา
กระบวนการหรือเทคนิควิธีการสอน ทําใหนักเรียนขาดโอกาสในการพัฒนาความรูความสามารถ
อยางเหมาะสมตามชวงวัยและยังไมไดรับการพัฒนาปรับปรุงศักยภาพในการเรียนไดตรงตามดาน
หรือรายวิชาที่ตองการ ซึ่งจะมีผลตอเนื่องกับผูเรียนเมื่อเรียนในระดับชั้นสูงขึ้น สงผลใหการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับสถานศึกษาไมเกิดประสิทธิภาพ ไมสามารถยกระดับ
ผลสัมฤธิ์ตามตัวชี้วัดที่กําหนดได โดยมีสาเหตุสําคัญคือ สถานศึกษาและ สพท. ยังขาดหลักเกณฑ
หรือแนวทางที่ชัดเจนในการนําผลการทดสอบหรือประเมินทุกประเภท และทุระดับชั้นไป
วิเคราะหผูเรียนรายบุคคล และยังขาดการกําหนดใหมีการรายงานขอมูลเชิงคุณภาพ ประกอบกับ
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดรายกิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฎิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ยังดําเนินการไมครบถวน รวมทั้งรายละเอียดตามขอเสนอ
โครงการ ไดแก วิธีการ กิจกรรมยังไมครอบคลุมไปถึงวัตถุประสงคตลอดจนขาดการสํารวจ

-45ความพรอมหรือความตองการของโรงเรียนหรือครูผูสอนเกี่ยวกับหลักสูตรรูปแบบเนื้อหา สื่อการ
เรียน การสอนทําใหไมมีขอมูลที่จะนําไปใชในการปรับปรุงหรือวางแผนยกระดับคุณภาพ
การศึกษาไดอยางเหมาะสมและบรรลุตามเปาหมาย/วัตถุประสงค สวนการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา พบวา โรงเรียนสามารถประเมินและตัดสินระดับคุณภาพมาตรฐานไดวาอยูใน
ระดับใด แตกระบวนการประเมินและตัดสินยังไมเปนไปตามแนวทางที่กําหนด สงผลตอการ
สรางความเชื่อมั่นกับผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
ขอตรวจพบที่ 2 การดําเนินการตามแนวทางสงเสริมการผลิตและพัฒนาคุณภาพครู คณาจารย
และบุคลากรทางการศึกษา ยังไมเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนด สพฐ. ไดจัดทําโครงการ
พัฒนาครูแกนนําภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค ( Boot Camp ) เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ตามแนวทางสงเสริมการผลิตและพัฒนาคุณภาพครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ให
เกิดผลสําเร็จตามตัวชี้วัด คือ ครูที่ไดรับการพัฒนาสามารถนําความรูไปใชในการจัดการเรียนการ
สอนได พบวา การดําเนินโครงการยังไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด สงผลใหการดําเนินงาน
ตามแนวทางยังไมเปนไปตามวัตถุประสงค
*** สุรป ขอตรวจพบที่ 2 ***
จากการดําเนินงานยังไมเปนไปตามวัตถุประสงค สงผลใหครูไมไดพัฒนากระบวนการ หรือเทคนิค
วิธีการสอน ทําใหนักเรียนขาดโอกาสในการพัฒนาหรือฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
รวมทั้งเกิดคาเสียโอกาสในการจัดการอบรมจํานวน 23.42 ลานบาท นอกจากนี้ ยังสงผลใหไมมีวิทยากร
แกนนําที่จะขยายผลการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาคมใหเกิดความตอเนื่องและ
ยั่งยืนได โดยมีสาเหตุสําคัญคือโรงเรียนและครูใหความสําคัญและเนนการจัดการเรียนการสอนเพื่อสอบ
จึงยังใชการสอนในรูปแบบเดิมมากกวาเนนทักษะดานการสื่อสาร และ สพท. ไมไดดําเนินการตามบทบาท
หนาที่ที่กําหนดตามแนวทางการดําเนินงานโครงการ รวมทั้งหนวยศึกษานิเทศก ยังไมมีการศึกษาถึงปจจัย
ที่สงผลตอความสําเร็จของโครงการตามแนวงทางการดําเนินงานที่กําหนด
*** ขอสังเกต การนิเทศติดตาม/ประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดายเทคโนโลยี
ทางไกลผานดาวเทียม ( DLTV ) ของหนวยงานที่เกี่ยวของ ไมครอบคลุมวัตถุประสงคของโครงการ
จากการตรวจสอบ พบวา ครูประจําชั้นของโรงเรียนบางแหง ที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช DLTV
ยังไมมีความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระวิชาที่ครูไมมีความชํานาญ หรือที่ครูจบไมตรงสาขาวิชาโดยเฉพาะ
สาระวิชาวิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษ ซึ่ง สพท. และ ศูนยพัฒาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล ยังไมมีการนิเทศติดตาม ในกรณีที่ครูประจําชั้นไมมีความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ

-46วิชาที่ไมชํานาญ รวมถึงแนวทางแกไขปญหา จึงอาจทําใหการจัดการเรียนการสอนโดยใช DLTV ยังไม
สามารถแกไขปญหาการขาดแคลนครู กรณีครูสอนไมตรงสาขาวิชาเอกไดอยางมีประสิทธิภาพ
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา -ไมมีมติที่ประชุม -ไมมีระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น -ไมมีที่ประชุม
-ไมมีเลิกประชุม
เวลา 12.00 น.
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