
แบบติดตามฯ การประชุมผู้บริหาร สพฐ. และ สพท. รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑  วันพุธที่ ๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

.......................................... 
ผู้มาประชุม  

1. นายพิเชฐร์ วันทอง  ผอ.สพป.สิงห์บุรี 
2. นางสาววารุณีย์  บุญคง   รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี 
3. นายนิกูล จิตรบรรพต   รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี 
4. นายนิวัต เชื้อนาค  รอง ผอ.สพป.สิงหืบุรี 
5. นายเรวัฒ ชมพูเจริญ  รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี 
6. นายสุรชัย แย้มสวัสดิ์   ผอ.กลุ่มอ านวยการ 
7. นายกฤษฎิ์ ทองค าปั้น   ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
8. นางสาวอนงค์ บุญเอ่ียม   รก.ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
9. นางสาวสมปอง สักการะ   รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
10. นางเยาวภา รัตนบัลลังค์   รก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
11. นางจุฑาทิพย์ ด่านสกุลเจริญ  รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
12. นางสาววิมล อรัญปาน  ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางศศิธร ครองศิล   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
๒. นางสาวณฐมน ธนูศิลป์ นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
๓. นางสาวคณิตฐา ค าภาค นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
๔. นายบุญทรง กลับทอง  ช่างไฟฟ้า ชั้น ๔ 
๕. นายกิตติ มุดเทศ   พนักงานคอมพิวเตอร์ 
๖. นายพัฒนลาภ ฤกษ์งาม พนักงานคอมพิวเตอร์ 

1. ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
โดยนายกรัฐมนตรี  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ออกอากาศ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ 25๖๑ 
ประเด็นที่เกี่ยวกับการศึกษา เรื่อง การพัฒนาประเทศ 
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน จ าเป็นต้องตระหนักและยึดมั่นในความเป็นไทย ศึกษาประวัติศาสตร์ของบรรพ
บุรุษและความเป็นชาติอย่างลึกซึ้ง และต้องเปิดกว้างรับความเปลี่ยนแปลง รู้เท่าทัน “มีภูมิ คุ้มกัน” มี
ความส าคัญมากในการวางรากฐานอนาคต 
รัฐบาลให้ความส าคัญในการเสริมสร้างความรู้เชิงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของชาติ ให้แก่เด็ก เยาวชน
และประชาชน โดยส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง เช่น การยกระดับ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครในรูปโฉมใหม่ มีระบบน าชม QR Code ที่แสดงข้อมูล ใช้งานผ่าน
แอพพลิเคชั่นฯ จะเป็นการปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน เข้าถึงและภาคภูมิใจ 
๒. เลขาธิการ กพฐ.พบเพื่อนครู  

(๑) การน าศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติกับการศึกษาของชาติ 
(๒) การตรวจเยี่ยมโรงเรียนและการลงพ้ืนที่ปฏิบัติราชการในสัปดาห์ที่ผ่านมาของเลขาธิการ กพฐ. 



 (๒.๑) การลงพ้ืนที่ติดตามการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี 

 (๒.๒) การตรวจเยี่ยมสนามสอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET 
ระดับชั้น ม. ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของโรงเรียนในสังกัด สพม.เขต ๓๙ สนามสอบที่ ๖ โรงเรียนพรหมพิราม
วิทยา จ.พิษณุโลก 

(๓) การประชุม สพฐ.สัญจร เพ่ือประชุมผู้อ านวยการ สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ ๘-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๒ ภาคเหนือ จังหวัด
พิษณุโลก ครั้งที่ ๓ ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช และครั้งที่ ๔ ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม 

(๔) ประเด็นที่เลขาธิการ กพฐ.ฝาก ผอ.สพท.   
(๔.๑) การอัพเดสข้อมูลตัวเอง เพ่ือเตรียมพร้อมการรับข้อมูลข่าวสารแบบ QR Code  

การดูเนื้อหาแบบ QR Code  (ไม่มีเอกสาร แต่ให้ไปดาวโหลด แอพพลิเคชั่น) 
(๔.๒) การจัดงานที่มีพิธีเปิดให้เป็นไปแบบเรียบง่าย เหมาะสมและพอเพียง 
(๔.๒) การจัดจุดบริการอ านวยความสะดวก ของ สพท. ในการเดินทางของครู และนักเรียน  

ไปร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในภาคต่าง ๆ ไม่ได้รับรายงานการเกิดอุบัติเหตุ ฝากเส้นทางที่มีความยุ่งยาก
การเดินทาง ให้พิจารณาจัดจุดบริการ 

(๔.๓) การคุกคามทางเพศ ฝากโรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส ได้ก าชับให้ครู 
ได้สอนเด็กให้รักนวลสงวนตัว 

(๔.๔) การบริหารของเขตพ้ืนที่ 
- ผอ.เขตฯ ต้องมีตัวชี้วัดที่ สพฐ.ติดตาม  หน้างานต้องอยู่ที่โรงเรียน ออกนิเทศโรงเรียน เยี่ยม 

โรงเรียนในเชิงลึก ไปพูดคุยกับครู เกี่ยวกับการเรียนการสอน หากพบปัญหา มีข้อเสนอแนะอย่างไร   
- ให้ส่งรายงาน สพฐ. สรุปสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 
- ตัวชี้วัดของเขตพ้ืนที่ฯ มี ๒ มิติ คือ เชิงบริหาร และ เชิงคุณภาพ 
- มิติเชิงบริหาร ก าหนด ๔ ตัว 

๑) การนิเทศโรงเรียน 
๒) การควบคุมไม่ให้เกิดการทุจริต 
๓) การล่วงละเมิดทางเพศ 
๔) ยาเสพติด 

- มิติเชิงคุณภาพ การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพในแต่ละระดับชั้น คือ ระดับชั้นอนุบาล   
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

(๔.๕) การจัดตั้ง สพท.เพ่ิมเติม มีการเรียกร้อง เนื่องจากการบริหารจัดการยุ่งยากเรื่องระบบการ 
บริหารบุคคล การเดินทาง จะแยกตรงไหนจึงจะเหมาะสม 

(๔.๖) การปรับปรุงโครงสร้างงานนิติการ เช่น จ านวนคน ค่าตอบแทน ความก้าวหน้า การ 
ยกระดับทั้งหมด 

(๔.๗) การปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการใหม่  เช่น ระเบียบที่ควรจะยกเลิกและปรับปรุง  
ระเบียบที่เป็นปัญหาอุปสรรค ไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 

(๔.๘) ห้องเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬา  เป็นนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงศึกษาธิการ สั่งการ สพฐ.จัดห้องเรียนกีฬา ในเบื้องต้น ให้รับนักเรียน สร้างนักเรียนขึ้นมาใหม่ ใช้ฐาน
การจัดห้องเรียนกีฬาของโรงเรียนมัธยมศึกษามาจัดเป็นแนวทาง    



- 
๓. การใช้ข้อสอบกลางในการสอบปลายปี 
 - การใช้ข้อสอบกลางเพ่ือพัฒนา โดย สพฐ. ในการสอบปลายปี ร้อยละ ๒๐ ของคะแนนสอบทั้งหมด 
โดยจะจัดการสอบในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒, ๔, ๕ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ดังนี้ 
 (๓.๑) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ สอบวิชาภาษาไทย 
 (๓.๒) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔, ๕ สอบวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
 (๓.๓) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๒ สอบวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ศาสนาและ
วัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 
๔. การคณะผู้บริหาร สพป.สิงห์บุรีสู่การปฏิบัติ 
 (๔.๑) การสอบ O-NET  
 -  ขอบคุณทีมบริหาร ที่ออกตรวจเยี่ยมและให้ก าลังใจสนามสอบ 

-  ขอบคุณทีมงานการสอบ O-NET ทั้งหมด 
(๔.๒) การประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ  
- ก าหนดวันประชุม ๘ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ สพป.นครราชสีมา เขต ๔ 
- วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดูงานที่ โรงเรียนด่านขุนทด (ในนามคลัสเตอร์ ๒) 
(๔.๓) การย้ายโอนบุคลากร ๓๘ ค (๒) 
- ผอ.สพป.สิงห์บุรี มอบรองฯ นิวัต เชื้อนาค  
- ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
(๔.๔) การของบประมาณ โต๊ะ เก้าอ้ี 
- จัดสรรให้ เขตพ้ืนที่ฯ และโรงเรียนที่มีความประสงค์ 
- ให้จัดท าเรื่องเสนอขอไปด้วย 
- ผอ.สพป.สิงห์บุรี ให้ยืนยันความขาดแคลน โดย ผอ.เขตพ้ืนที่ฯ / รอง ผอ.เขตพ้ืนที่ฯ  

ดังนั้น หากอยู่ในพ้ืนที่ใดขอให้ตรวจสอบด้วย 
 (๔.๕) งบเหลือจ่าย ฝากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ให้เร่งด าเนินการ 
 (๔.๖) โครงการสร้างบ้านช่วยเหลือน้องเบส 
 - มอบเงินบริจาคช่วยเหลือให้ในเบื้องต้น จ านวน ๕,๐๐๐ บาท (จากเงินบริจาคภัยหนาว) 
 - นัดผู้เกี่ยวข้อง เข้าไปดูพ้ืนที่สร้างบ้านในวันนี้ 
 - เงินบริจาคส่วนหนึ่งจะน าเข้าบัญชีตั้งเป็นกองทุนเงินบริจาคเพ่ือการกุศลเพ่ือไว้ใช้กับรายอื่น 
 (๔.๗) การจัดท าข้อสอบกลาง 
 - กลุ่มนิเทศฯ หารือเรื่องการจัดท าข้อสอบกลาง เนื่องจาก สพฐ.ได้แจ้งยอดจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
ด าเนินการจัดท าข้อสอบ จ านวน ๒๘๐,๐๐๐ บาท แต่ยังไม่แจ้งโอนเงินงบประมาณ 
 - ประเด็นหารือ ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ 
 - ผอ.เขตพ้ืนที่ฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่า เป็นเรื่องจ าเป็นและเป็นเรื่องที่ต้องด าเนินการตามที่ สพฐ.
ก าหนดการสอบ ในวันที่ ๑๓ และ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จึงอนุมัติให้จัดพิมพ์ข้อสอบได้เลย เพราะเกรงว่า 
หากรอ สพฐ.แจ้งการโอนเงิน และข้อสอบจะไม่ทันก าหนดการสอบ จึงอนุมัติเงินงบประมาณของเขตพ้ืนที่ฯ 
เลิกประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 
      นางศศิธร  ครองศิล นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  

        ผู้บันทึกการประชุม 


