ผูมาประชุม

ผูไมมาประชุม

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
เมื่อวันจันทรที่ 25 เมษายน 2559
ณ หองประชุมเขางุม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
.............................
1. นายธัชชเวชว จันทรสุขศรี ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
2. นายฮัมบัด เปกะมล
ผูทรงคุณวุฒิดานศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
3. นายวัชรศักดิ์ สงคปาน ผูแทนผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
4. นายสถิต ตรีบุรุษ
ผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษาปฐมวัย
5. นายชวนะ คํากลา
ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารการศึกษา
6. นายราเฉด หัสนี
ผูแทนผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน
7. นายโกศล ใสขาว
ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8. นายถาวร เวชจันทร
กรรมการและเลขานุการ
1. นายมนตรี พรผล

ผูเขารวมประชุม นางจามรี คลองแคลว

ติดราชการ กทม.
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน
ที่ประชุม
ประธาน

ที่ประชุม

เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ
1. นโยบายและจุดเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ปการศึกษา 2559
รับทราบ
2.คําสั่ง คสช. ที่ 10/2559 และคําสั่งที่ 11/2559 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 เรื่องการ
บริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค โดยใหแตละจังหวัดมีสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และไดแตงตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา และไดยกเลิกกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ไมใหปฏิบัติหนาที่ตั้งแตวันที่ 22
มีนาคม 2559 เปนตนไป และใหมีคณะกรรมการ กศจ. ทุกจังหวัด โดยมีผูวาราชการ
จังหวัด เปนประธาน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
ปฏิบัติหนาที่ศึกษาธิการจังหวัด
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
( ไมมี )

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
3.1 ผลการทดสอบคาเฉลีย่ ผลการสอบ 0-net ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ
มัธยมศึกษาปที่ 6 ประจําปการศึกษา 2557 และปการศึกษา 2558
ผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net ) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ
มัธยมศึกษาปที่ 6 สพม.14 มีผลคาเฉลี่ยใน 5 กลุมสาระหลัก วิทยาศาสตร
คณิตศาสตร สังคมและวัฒนธรรมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สูงกวาระดับ
ประเทศ และระดับ สพฐ. ทุกกลุมสาระ
ใหมุงไปที่ครู เนนผูบริหารใหดูครูผูสอนเปนหลัก เพื่อยกระดับผลการเรียนของ
นักเรียนโดยโรงเรียนที่ผานการสอบหลายครั้ง นักเรียนก็จะมีประสบการณ ทํา
ใหผลการเรียนดีขนึ้
โรงเรียนมีการบริหารจัดการครูเปนระบบอยูแลว การทํางานของโรงเรียน
บางครั้งก็มองไมครบทุกระบบ ในสวนของ สพม.14 คณะทํางานที่ดาํ เนินการก็มี
ผลดีกับโรงเรียน
โรงเรียนขนาดเล็กถาเราสามารถดึงเด็กขึ้นมา เพื่อใหอยูในระดับที่สูงขึ้น เรา
สามารถใชนวัตกรรมโดยดึงโรงเรียนขนาดใหญเขามาชวยเหลือ ในแตละกลุม สาระ
ได
การที่จะทําใหผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงขึน้ จะตองไดรบั การสนับสนุนจากเขต
พื้นที่การศึกษา ยกตัวอยางของเขตพื้นที่ประถม เชน
สรางแรงจูงใจใหกับนักเรียน เปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนการสอน โดยยืม
ครูจากโรงเรียนมัธยมศึกษาไปชวยสอน และตองใชความพยายามมาก โดยการ
ทํางานเปนทีมผสมผสานหลายดาน และเขตพื้นที่ควรดูแลบุคลากร
รับทราบ

นายถาวร

นายสถิต
ประธาน
นายวัชรศักดิ์
นายฮัมบัด

ที่ประชุม
นายถาวร

ที่ประชุม

3.2 รายงานการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการ 4 ร 1 ย
การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยกระบวนการ 4 ร 1 ย มีดังนี้
ร 1 รูต ัวเอง
ร 2 รวมมือ รวมแรง รวมใจ
ร 3 เรงรัด
ร 4 รางวัล
1 ย เยียวยา สนับสนุน สงเสริม
รับทราบ

นายวัชรศักดิ์
ที่ประชุม

ที่ประชุม

3.3 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําป 2559 ของกลุมนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
3.3.1 โครงการนิเทศและประเมินผล เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษา เขต 14
กิจกรรมที่ 1 นิเทศการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานสูมาตรฐานสากล
ครั้งที่ 1 วันที่ 15 – 25 มกราคม 2559
ครั้งที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2559
ครั้งที่ 3 เดือนกันยายน 2559
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเพื่อพัฒนาเครือขายการนิเทศภายในโรงเรียน จํานวน 27 โรงเรียน
โรงเรียนละ 5 คน 5 กลุมสาระหลัก และคณะกรรมการนิเทศ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จํานวน 20 คน
ในวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2559
ใหเขตพื้นที่การศึกษาใช โคชชิ่ง ติดตาม กํากับ ชวยเหลือคณะนิเทศที่จะออกนิเทศ
รับทราบ
3.3.2 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชเครือขาย(Network)
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมครูและผูบริหารจัดทําแผนยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจัดทํา
ขอตกลง เดือนพฤษภาคม 2559
กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรูและนําเสนอผลการปฏิบัติที่เปน
เลิศ ( Best Practice ) เดือนสิงหาคม – กันยายน 2559
รับทราบ
3.3.3 โครงการพัฒนาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก รอบสี่
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ
วิเคราะห/สังเคราะหและพัฒนาการเขียนรายงานประจําปของ
สถานศึกษา (SAR) จํานวน 2 วัน
กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะนิเทศ ติดตาม ชวยเหลือการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เพื่อวางแผนหารูปแบบและจัดทําคูมือการนิเทศ
จํานวน 1 วัน
กิจกรรมที่ 3 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนใน
สังกัดจํานวน 27 โรงเรียน โดยคณะกรรมการเขตพื้นที่

ที่ประชุม

กิจกรรมที่ 4 ประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการดําเนินการติดตามตรวจสอบฯ จาก 4
เครือขาย สรุปผลการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และเขียนรายงานฉบับสมบูรณ จํานวน 2 วัน
รับทราบ

ที่ประชุม

3.4 ดําเนินการพัฒนาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ/ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามจุดเนน ดังนิ้ (1) ดานผูเรียน (2) ดานครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และ (3) ดานการบริหารจัดการ ประจําป 2559
3.4.1 โครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”
3.4.2 โครงการโรงเรียนประชารัฐ
3.4.3 โครงการเรงรัดพัฒนาคุณภาพผูเรียนสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนคณิตศาสตร
3.4.4 โครงการพัฒนาความเขมแข็งการดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา
3.4.5 โครงการขับเคลื่อนนโยบายคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการสู
การปฏิบัติ
3.4.6 โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรูเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
3.4.7 โครงการยกระดับคุณภาพผูเรียนดานศักยภาพการเรียนรูเชิง
กระบวนการสูความทัดเทียมนานาชาติ
3.4.8 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูทั้งระบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนและการเตรียมผูเรียนใหสอดคลองกับศตวรรษที่ 21 ดานทักษะการเรียนรู
และนวัตกรรม
3.4.9 โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน
3.4.10 โครงการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน
3.4.11 โครงการโรงเรียนพัฒนาทักษะสมรรถนะสาขาวิชาชีพ จัดการศึกษาเพื่อ
การมีงานทําตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
3.4.12 โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
“ปองกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต)
รับทราบ

3.5 ขอมูลสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ที่
เขารวมโครงการพิเศษของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนที่เขารวมโครงการ
โรงเรียนในฝน
จังหวัดพังงา
1.โรงเรียนทับปุดวิทยา
2.โรงเรียนกะปงพิทยาคม
3.โรงเรียนเกาะยาววิทยา
4.โรงเรียนทุงโพธิ์วิทยา
5.โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม
6.โรงเรียนทุงมะพราววิทยา
7.โรงเรียนตะกั่วทุงงานทวีวิทยาคม
8.โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎรรังสรรค
จังหวัดภูเก็ต
9.โรงเรียนเมืองถลาง
จังหวัดระนอง
10.โรงเรียนกะเปอรวิทยา
11.โรงเรียนสุขสําราญราษฎรรังสรรค
12.โรงเรียนละอุนวิทยาคาร
13.โรงเรียนปากจั่นวิทยา
โรงเรียนมาตรฐานสากล
จังหวัดพังงา
1.โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
2.โรงเรียนตะกั่วปา “เสนานุกูล”
3.โรงเรียนสตรีพังงา
จังหวัดภูเก็ต
4.โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
5.โรงเรียนสตรีภูเก็ต
6.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร
ภูเก็ต
7.โรงเรียนกะทูวิทยา
จังหวัดระนอง
8.โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
9.โรงเรียนสตรีระนอง
10.โรงเรียนกระบุรีวิทยา
โรงเรียนดีประจําตําบล
จังหวัดพังงา
1.โรงเรียนตะกั่วปาคีรีเขต

ขอมูลปการศึกษา 2558
ผูบริหาร
ครู
นักเรียน
4
2
1
2
2
2
1
1

55
19
20
32
43
24
11
12

1,127
301
287
604
853
368
165
77

5

73

1,843

2
1
1
2

35
12
13
24

724
133
231
366

5
5
2

86
84
39

2,047
1,897
580

5
5
5

129
139
93

3,092
2,943
2,010

3

51

1,079

3
3
4

100
89
49

2,248
2,006
1,185

1

12

121

-

5โรงเรียนที่เขารวมโครงการ
จังหวัดภูเก็ต
2.โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม จุติ-กองอนุสรณ
3.โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ
โรงเรียนนํารองโครงการ
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”
1.โรงเรียนตะกั่วปา “เสนานุกูล”
2.โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม จุติ-กองอนุสรณ
3.โรงเรียนกะเปอรวิทยา
โรงเรียนที่เขารวมเพิ่มเติมภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2559
1.โรงเรียนทุงโพธิ์วิทยา
2.โรงเรียนกะปงพิทยาคม
3.โรงเรียนทับปุดวิทยา
4.โรงเรียนสตรีพังงา
5.โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม
6.โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
7.โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ
8.โรงเรียนกะทูวิทยา
9.โรงเรียนเมืองถลาง
10.โรงเรียนสตรีภูเก็ต
11.โรงเรียนปากจั่นวิทยา
12.โรงเรียนกระบุรีวิทยา
13.โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
โรงเรียนที่เปดหองเรียน MEP
1.โรงเรียนสตรีพังงา
2.โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
3.โรงเรียนตะกั่วปา “เสนานุกูล”
โรงเรียนที่เปดหองเรียน EP
1.โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
2.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร
ภูเก็ต

ขอมูลปการศึกษา 2558
ผูบริหาร
ครู
นักเรียน
2
1

16
16

345
234

5
2
2

84
16
35

1,897
345
724

2
2
4
2
2
5
1
3
5
5
2
4
3

32
19
55
39
43
86
16
51
73
139
24
49
100

604
301
1,127
580
853
2,047
234
1,079
1,843
2,943
366
1,185
2,248

2
5
5

39
86
84

580
2,047
1,897

3
5

100
93

2,248
2,010

-

6โรงเรียนที่เขารวมโครงการ
โรงเรียนที่เปดสอนหลักสูตร Cambridge
1.โรงเรียนสตรีภูเก็ต
2.โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
โรงเรียนที่เปนศูนย ERIC
1.โรงเรียนตะกั่วปา “เสนานุกูล”
2.โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
3.โรงเรียนสตรีภูเก็ต
โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยรูปแบบ
English Bilingual Education (EBE)
1.โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
2.โรงเรียนสตรีพังงา
โรงเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเปน
ศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาค Education Hub
1.โรงเรียนสตรีภูเก็ต
2.โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร

ขอมูลปการศึกษา 2558
ผูบริหาร
ครู
นักเรียน
5
3

139
100

2,943
2,248

5
3
5

84
100
139

1,897
2,248
2,943

5
2

86
39

2,047
580

5
3

139
100

2,943
2,248

นายโกศล

สพฐ.ขยายโรงเรียนที่เปดสอนหลักสูตร Cambridge เปน 18 โรงเรียน และจะมีคณะ
จากมหาวิทยาลัย Cambridge มาติดตามที่โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
(ไมมี )

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ (ถามี )
( ไมมี )

เลิกประชุมเวลา 16.30 น

( นางจามรี คลองแคลว )
ผูจดรายงานการประชุม

( นายถาวร เวชจันทร)
ผูตรวจรายงานการประชุม

ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
วันจันทรที่ 25 เมษายน 2559

เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมเขางุม สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

รายงานการประชุมเพื่อรองรับการประเมิน
โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
และการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
Integrity and Transparency ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ผูมาประชุม

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559
ณ หองประชุมเขางุม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
-----------------------------1.นายธัชชเวชว จันทรสุขศรี
ผอ.สพม.14
ประธาน
2.นางสาวสุวิภา ตั้งกอสกุล
รอง ผอ.สพม.14
3.นายถาวร เวชจันทร
ผอ.กลุมนิเทศ ติดตามฯ
4.นางสาวสุปรียา ไขมุก
ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล
5.นางสาวจิราภรณ คงรัตน
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
6.นายชาคริต ราชนิธยากร
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
7.นางชฎาธาร ศรีพัฒน
ผอ.กลุมตรวจสอบภายใน
8.นายโมฮําหมัดสตาร ราชัค
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
9.นางสาววัลลภา ถิรวิริยาภรณ นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
10.นางสาวนงลักษณ แกวสวาง พนักงานราชการ
11.ส.ต.ต.หญิงกัญญารัตน บุญรัตน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
12.นางปราณี ประสิว
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
13.นางสาวจันทรา พงษทิพยพิทักษ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
14.นางนิรมล วัชรานันทกุล
ผอ.กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
15.นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ
ผอ.กลุมอํานวยการ
16.นางสาวประไพ พิกุลผล
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
17.นางสาวนูรอัลวานี มอลอ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
18.นางยุพา อาหมาด
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
19.นางกัญรัตน สฤษดิสุข
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
20.นางสาวซูฮัยณี มะดีเยาะ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
21.นางละมล รอดขวัญ
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
22.นายอัสนัย กิ่งบุญตา
พนักงานขับรถ
23.นางพัทธนันท วรภู
เจาพนักงานธุรการ
24.นางศรธนวรรณ ขมักการ
แมบาน
25.นายกิตติพงษ ละเอียดศลิป พนักงานราชการ
26.นายโอภาส ถวิลการ
นักการภารโรง
27.นางจามรี คลองแคลว
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
28.นายประจิม ศิริทัพ
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
29.นางสาววิมลมาศ แซกาง
นักจัดการงานทั่วไป

-230.นายธนชาติ จาริภักดิ์

เจาหนาที่การเงินและบัญชี

31.นางเสาวรส เองฉวน
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
32.นางสาวตาลตะวัน สงวนทรัพย เจาหนาที่การเงินและบัญชี
33.นางสาวจารุวรรณ ผลแกว พนักงานราชการ
34.นางสาวชวัลนุช รัตนปู
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
35.นายอุดมศักดิ์ ทับไทย
พนักงานขับรถ
36.นายกฤดา วิวัฒนานนท
ผอ.กลุมนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
37.นางสาววลัยลักษณ ไกรศาสตร ผอ.กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพยชํานาญการพิเศษ
ผูไมมาประชุม

1.นางสาวนัชชา ประเสริฐ

ลาพักผอน

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น.
ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1.
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธานแนะนําคณะกรรมการติดตามจาก สพฐ. จํานวน 4 ทาน ที่จะมาติดตามแนะนําเพื่อ
รองรับการประเมิน โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐITA ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2.
ระเบียบวาระที่ 3

ที่ประชุม

เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
-ไมมี-

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
คณะกรรมการติดตามจาก สพฐ.ดําเนินการประเมิน ติดตาม จากแบบสํารวจใช
หลักฐานเชิงประจักษ สําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ประจําป พ.ศ.2558 ( EBIT – Office ) โดยมีประเด็นคําถามจากแบบสํารวจ EB 1
ถึง EB 11 และใหผูเขารวมประชุมทุกคนตอบแบบสํารวจ EBTI – Office แลวรวบรวมสงพรอม
เอกสารอางอิงทุกรายการ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.
ที่ประชุม

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ไมมี –

รับทราบ

-3ระเบียบวาระที่ 5.

เรื่องอื่นๆ

คณะกรรมการติดตามจาก สพฐ. กําหนดใหเขตพื้นที่การศึกษาจัดสงเอกสารอางอิง แยก
ตาม EB ตาง ๆ และในการปฏิบัติงานใหคํานึงถึงความโปรงใสในการดําเนินงานภายในองคกร
และเปนแนวทางปฏิบัติเพื่อแกไขปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการใหมีความโปรงใสมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งสงผลใหองคกรมีบรรยากาศและวัฒนธรรมในการทํางานที่ดี ตลอดจนชวยสรางความ
เชื่อมั่นของประชาชนผูรับบริการที่มีตอองคกร
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

( นางจามรี คลองแคลว )
ผูจดรายงานการประชุม

( นายถาวร เวชจันทร )
ผูตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพของขอสอบที่ใชในการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน
ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559
ณ หองประชุมเขางุม

ผูมาประชุม

ผูไมมาประชุม

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
-----------------------------1.นายถาวร เวชจันทร
ผอ.กลุมนิเทศ ติดตามฯ
ประธาน
2.นายประจิม ศิริทัพ
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
3.นายวรานนท ภาระพฤติ
ครูโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
4.นายวัชรศักดิ์ สงคปาน
ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองถลาง
5.นางนงนุช ผลทวี
ครูโรงเรียนทับปุดวิทยา
6.นายอนิรุทธิ์ ลิพอนพล
ครูโรงเรียนทับปุดวิทยา
7.นางสุภาพร บุญนัดดา
ครูโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
8.นางสาวลภัตสนันท บํารุงวงศ ครูโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
9.นายฑิตฐินันท ชูทอง
ครูโรงเรียนเมืองถลาง
10.นางสาวพรทิพย โกศลศักดิ์สกุล
รองผูอํานวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา
11.นางละมุล รอดขวัญ
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
12.นายวัฒนา จินดาพล
รองผูอํานวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
13.นางสุคนธ เทพณรงค
ครูโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
14.นางสาวกานตพิชชา ปากลาว ครูโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
15.นางอุรา เสนาเพ็ง
ครูโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
16.นางดาริน ทรายทอง
ครูโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
17.นางสาวสโรชา นันทะเสน ครูโรงเรียนสตรีพังงา
18.นางจามรี คลองแคลว
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
1.นายธัชชเวชว จันทรสุขศรี
2.นางสาวสุวิภา ตัง้ กอสกุล

ผอ.สพม.14
รอง ผอ.สพม.14

ติดราชการ
ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น.
ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1.
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ไดมอบหมายให
นายถาวร เวชจันทร ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล เปนประธานใน
การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพของขอสอบที่ใชในการวัดและ
ประเมินผลในชั้นเรียนของสถานศึกษาในสังกัด สพฐ.

ระเบียบวาระที่ 2.

เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
-ไมมี-

ระเบียบวาระที่ 3
ประธาน

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4.

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
1.ดวย สพฐ. มอบหมายให สพม.14 ติดตามตรวจสอบคุณภาพของขอสอบที่ใชใน
การทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 สําหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ของ
สถานศึกษาใน 5 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยมี
ประเด็นหลักในการติดตามและตรวจสอบ คือ ขอสอบที่ครูผูสอนใชในการทดสอบนั้น
ตรงตามตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หรือไม
สพม.14 ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพของขอสอบที่ใช
ในการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนของสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ตามคําสั่ง สพม.14
ที่ 60/2559 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559 รายละเอียดดังแนบ
2. ไดมอบหมายใหคณะกรรมการแตละกลุมสาระการเรียนรู ตรวจสอบขอสอบ
ที่ใชในการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน ดังนี้
ภาษาไทย ประกอบดวย
1.นายวัฒนา จินดาพล รองผูอํานวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
2.นางสาวลภัตสนันท บํารุงวงศ ครูโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
3. นางละมุล รอดขวัญ
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
คณิตศาสตร ประกอบดวย
1. นายวัชรศักดิ์ สงคปาน
ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองถลาง
2. นางนงนุช ผลทวี
ครูโรงเรียนทับปุดวิทยา
3. นายอนิรุทธิ์ ลิพอนพล
ครูโรงเรียนทับปุดวิทยา
วิทยาศาสตร ประกอบดวย
1. นางสุภาพร บุญนัดดา
ครูโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
2. นางสาวสโรชา นันทะเสน
ครูโรงเรียนสตรีพังงา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1. นางสุคนธ เทพณรงค
ครูโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
2 นายฑิตฐินันท ชูทอง
ครูโรงเรียนเมืองถลาง
3. นายวรานนท ภาระพฤติ
ครูโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
4. นายประจิม ศิริทัพ
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
1นางสาวพรทิพย โกศลศักดิ์สกุลรองผูอํานวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา
2. นางดาริน ทรายทอง
ครูโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
3. นางสาวกานตพิชชา ปากลาว ครูโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
4. นางอุรา เสนาเพ็ง
ครูโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
รับทราบ

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการไดตรวจสอบขอสอบของโรงเรียนในกลุมเปาหมาย

จํานวน 9 โรงเรียน มี 5 กลุมสาระการเรียนรู เสร็จเรียบรอยแลว และไดเสนอ
ผูอํานวยการเขตพื้นที่เพื่อจัดสง สพฐ. ตอไป
ระเบียบวาระที่ 5.

เรื่องอื่นๆ
- ไมมี –

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

( นางจามรี คลองแคลว )
ผูจดรายงานการประชุม

( นายถาวร เวชจันทร )
ผูตรวจรายงานการประชุม

