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ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาแทน นายอวิรุทธ์ ยาเซ็ง ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็น

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จึงต้องมีการสรรหาบุคคลมาแทนที่ตำแหน่งที่ว่าง โดยมีผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ 
นายเดชา เกษมทรัพย์ จากโรงเรียนเกษมทรัพย์ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 

นายเดชา เกษมทรัพย์  แนะนำตัวต่อคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม  
นายสุพจน์มณี  รัตนโชติ  
1. โครงสร้างของคณะกรรมการ กตปน. เขตพื้นที่ เดิมทีนั้นจะดูแลติดตาม ตรวจสอบ งานของวิชาการเป็น

หลัก ต่อมาให้มีบทบาทมากขึ้น โดยให้มีการดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ระบบงานทั้ง 4 หลัก เป็นที่ปรึกษาของสำนักงาน
เขตพ้ืนที ่ซึ่งคณะกรรมการ กตปน.ของ สพป.นราธิวาส เขต 2 มีการประชุมเพ่ือรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอ มีคณะกรรมการ ได้แก่ นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ผอ.สพป.นธ.2 ประธาน     
นางโสรยา อาแซ ผอ.รร.บ้านมูโน๊ะ ตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนของรัฐ และตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนเอกชน เพื่อให้มี      
การเชื่อมต่อระหว่างโรงเรียนของรัฐและเอกชนในการประสานงานการจัดการศึกษา นายอภิชาต  ขาวสุริจันทร์ นายรินทร์       
คงชูดวง นายพรวิทย์ เพชรสลับแก้ว นายสว่าง  ชินพงษ์ นางจารีย์ พุฒยืน เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายลาภวัต        
บุญธรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งการประชุมคณะกรรมการ กตปน.ของ สพป.นราธิวาส เขต 2 มีการจัดขึ้นเป็น
ประจำตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเพ่ือให้การรายงานความเคลื่อนไหวของงานการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
และเพื่อต้องการข้อเสนอแนะ และการวิภาค วิจารณ์ ในการจัดการศึกษา โดยมีนายกิติกร ศิรินิกร รอง ผอ.สพป.
นราธิวาส เขต 2 เป็นผู้ดูแลงานการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่  

2. สถานการณ์โควิด การระบาดเป็นระดับ ๔ ได้ระบาดรุนแรงมาก การลดความเสื่อง คือการห้ามเข้าไป
ในกลุ่มที่มีคนมาก เช่น การทำกิจกรรมร่วมกันของโรงเรียน เช่น กีฬาสีโรงเรียนยังไม่สามารถทำได้ โรงเรียนบาง
โรงเรียนมีการเปิดภาคเรียนและต้องปิดเรียนอีกครั้งเนื่องจากมีการระบาดที่รุนแรงอีกครั้ง บุคลากรของสำนักงาน
เขตก็มีความเสี่ยงอยู่มาก จึงมีนโยบายให้บุคลากรมีการตรวจ ATK ในทุกวันจันทร์ และไม่มีการ Work Form 
Home เนื่องจาการทำงานไม่สามารถประสานงานได้ทุกคนที่อาจเกิดจากปัญหาสัญญาณอินเตอร์เน็ต โดยหากมี
เจ้าหน้าที่ติดเชื้อก็ให้กักตัวเป็นกรณีไปตามความเสี่ยง 

3. รายงานการรับรองการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจของสำนักงานเขต มีการวัดการประเมินคำรับรองที่
รายงานแต่ละปี  เรียกว่า รายงานกรรับรองการปฏิบัติงานประจำปี ในปี ๒๕๖๔ สพป.นราธิวาส เขต 2 ได้คะแนน 
๘๘.๐๕ เป็นระดับมาตรฐานขั้นสูง (B) จากการจัดลำดับข้อมูลจัดลำดับของ สพป. ภาคใต้ 30 เขต สพป.นราธิวาส 
เขต 2  ได้ลำดับ 5 ลำดับ 1 สพป.ยะลา เขต 2 ถ้าเป็นระดับประเทศได้ระดับ  20 จาก 183 สพป . ซึ่งเกิดจาก
การรายงานข้อมูลจากการปฏิบัติจริง ประสิทธิภาพที่สามารถสู้เขตอื่นได้ แต่คะแนนส่วนที่เป็นผลสัมฤทธิ์ทาง   
การเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (-NET) ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินซึ่งเป็นตัวแปรที่ควบคุมยาก แต่ก็ถือว่าเป็นพึง
พอใจของการทำงานของบุคลากรของสำนักงานเขต 

 
 
 



 ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

       รับรอง  ครั้งที่  /  ๒๔๖๕  วันที่ ๒๓ ธันวาคม  ๒๔๖๔             ไม่รับรอง ผลการจัดการเรียนกร
สอน ประกาศค่าเป้าหมายของสำนักงานเขตเขตพ้ืนที่ 5Q ตามรูปแบบ GASER MODEL การเสนอโครงการเพ่ือให้
ศธจ.พิจารณา โดยให้เสนอโครงการเสมอทุน 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 3.1 รายงานข้อมูลCOVID - 19 ของสำนักงานเขต โรงเรียนที่ขออนุญาตเปิดการเรียนการแล้วจำนวน 
105 โรงเรียน อีก 12 โรงเรียนยังไม่สามารถขอ และยังไม่ได้รับการพิจารณาจาก ศบค.จังหวัด เนื่องจากติด
ปัญหาเกณฑ์การฉีดวัคซีน ได้แก่ ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี  อำเภอตากใบ ตำบลเกาะสท้อง ตำบลศาลาใหม่ 
สุคิรินตำบลรม่ไทร มีจำนวนผู้ฉีดวัคซีนไม่เป็นตาม ที่ศบค.กำหนด โดยโรงเรียนที่ไม่สามารถเปิดได้มีการปรึกษาว่า
อาจจะต้องขอเปิดบางห้องที่นักเรียนจะต้องสอบเข้าศึกษาต่อเข้าโรงเรียนในระดับสูงขึ้นไป และอนุญาตให้นักเรียน
ที่ฉีดวัคซีนแล้ว โดยมีการประสานจากสาธารณสุขที่อยากให้ให้สาธารณสุขมีส่วนร่วมและรับรู้แนวทางในการปฏิบัติ
ตามแผนเผชิญเหตุของโรงเรียน เพ่ือสามารถแก้ปัญหาได้ทันเมื่อมีเหตุการแพร่ระบาดเกิดขึ้น 

นายเดชา เกษมทรัพย์  โรงเรียนเกษมทรัพย์ได้เปิดเรียน ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เปิดได้ ๒ สัปดาห์และได้
เกิดกลุ่มเสี่ยงสูงในบริเวรรอบนอกของโรงเรียน จึงได้ทำการปิดเรียนไว้ก่อน กลุ่มโรงเรียนเอกชนที่เปิด คือ โรงเรียน
ดารุลฟุรกร แต่โรงเรียนส่วนใหญ่ยังเปิดแบบออนไลน์ 

นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ  ได้มีการฉีดวัคซีนให้เด็กระดับประถม ๕ – ๑๑ ปี การฉีดวัคซนีมีมาก่ีเปอร์เซนต์ 
การฉีดวัคซีนยังคงเป็นปัญหาอยู่ ผลของการเรียนออนไลน์เด็กนักเรียนแทบไม่ได้อะไรเลย คุณครูมีความพยายาม
ให้ผู้ปกครองและเด็กฉีดวัคซีน ซึ่งสถาณการณื ณ ขณะนี้โรงเรียนหลายโรงเรียนเริ่มทยอยปิด เนื่องจากการติดเชื้อ
ค่อนข้างเยอะมาก และในภายภาคหน้าหวังว่าทางสาธารณสุขอาจจะเอามาตราการการฉีดวัคซีนออกจากเงื่อนไข
การเปิดเรียน 

นายพรวิทย์ เพชรสลับแก้ว งบ สปสช.ของส่วนท้องถิ่น ซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงเสนอโครงการการ เพื่อเข้า
ระบบ และจะมีประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบประมาณปีนี้เหลือเยอะมาก โรงเรียนสามารถขอเป็น
รายโรงเรียน หรือจับกลุ่มทำเป็นโครงการเดียว โดยให้โรงเรียนประสาน อบต. ภายใน 25 กุมภาพันธ์ 2565  

เรื่องแจ้งจากสาธารณสุข แจ้งว่าโรงเรียนขาดการประสานงานกับสาธารณสุข เนื่องจากเมื่อนักเรียนมี
อาการผู้ปกครองจะซื้อเครื่องตรวจมาตรวจเองและไม่ได้แจ้งรพสต. จึงขอความร่วมมือให้แจ้งรพสต. เพื่อความ
รวดเร็วในการควบคุมการแพร่ระบาด 

3.2 การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) นางสาวอำไพพร นาคแก้ว   
การดำเนินการสอบโอเน็ตได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย โดยการสอบในปีนี้เกิดปัญหา คือ การขอเพ่ิม

รายชื่อนักเรียนเพื่อรับการทดสอบของบางโรงเรียนในช่วงที่ใกลจะถึงวันสอบ และโรงเรียนที่ไม่ประสงค์เข้าทดสอบ
ในช่วงแรกแต่มาเปลี่ยนใจจะนำนักเรียนเข้ารับการทดสอบในช่วงหลัง ทำให้ต้องมีการประสานกับ สทศ.เพื่อหา
แนวทางแก้ปัญหา แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขได้ จึงต้องมีการนำนักเรียนของโรงเรียนที่จะเข้าสอบกระจายตามสนาม
สอบต่าง ๆ ตามจำนวนกระดาษคำตอบสำรอง ซึ่งมีสนามสอบที่เข้าสอบตามจำนวนกระดาษคำตอบ และมีเหตุที่
นักเรียนที่เข้าสอบทำกระดาษคำตอบชำรุด นักเรียนทำกระดาษตอบผิดระเบียบทำให้ต้องนำกระดาษคำตอบจาก



อีกสนามมาใช้ และมีสนามสอบที่ต้องเขียน สทศ. 5 เพื่อแกะกล่องและเปลี่ยนกระดาษคำตอบใหม่ กรณีของ
โรงเรียนกรอกข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียนที่จะเข้าสอบไม่ถูกต้อง ทำให้ไม่ปรากฏรายชื่อ
นักเรียนจำนวน 30 คน ทำให้นักเรียนไม่มีสิทธิสอบ ซึ่งการดำเนินการปีต่อไปจึงต้องมีการแจ้งให้โรงเรียนมีการ
ตรวจสอบ และติดตามข้อมูลอยู่ตลอด และปัญหาโรงเรียนส่งรายชื่อคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำสนาม
สอบล่าช้า มีการเปลี่ยนแปลงรายชื ่อตลอดเวลา ทำให้การดำเนินการในเรื่องของคำสั ่งเกิดความล่าช้า และ
คณะกรรมการตามคำสั่งจำนวนมากเป็นกลุ่มเสี่ยง จึงต้องมีการเปลี่ยนอย่างกะทันหัน โดยภาพรวมแล้วทุกสนาม
สอบมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและดำเนินการสอบแล้วเสร็จส่งกระดาษคำตอบได้ทันกำหนด 

นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ในการดำเนินการสอบผู้บริหารและคณะครูทุกโรงเรียนให้ความสำคัญ การสอบ
เพื่อทราบระดับผลการเรียนของนักเรียนเพื่อใช้ในการวางแผนเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ บางโรงเรียนสมัคร
เข้ามาแบบสุ่ม แต่ก็ให้โรงเรียนเข้าตามความสมัครใจ 

นายพรวิทย์ เพชรสลับแก้ว  ฝากถึงการสอบในปีหน้า โครงสร้างของกรรมการ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ซ่ึงเป็นส่วนการเชื่อมต่อระหว่างกรรมการกับผู้เข้าสอบ ต้องมีการใช้เครื่องเสียง ขอเสนอแนะให้เป็น
ครูของสนามสอบทำหน้าที่อเพื่อความสะดวกในการใช้อุกรณ์ขยายเสียงของโรงเรียน เจ้าหน้าที่พยาบาลควรถึง
สนามสอบแต่เช้าก่อนที่นักเรียนจะเข้ามาในสนามสอบ และการใช้อุปกร์ที่ต้องยืมของสนามสอบซึ่งควรเป็นครูของ
โรงเรียนที่เป็นสนามสอบเพื่อความสะดวกในการเตรียมอุปกรณ์ การเข้าสอบเพิ่มเติมไม่ควรจะมมากเนื่องจากเป็น
ปัญหาที่มีความยุ่งยากในการแก้ไข 

นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ  การสอบครั้งนี้ปัญหาเกิดจาก 2  กรณี คือโรงเรียนกรอกข้อมูลผิด และอีก
โรงเรียนเป็นช่วงของการเปลี่ยนผู้บริหาร  

 นางสาวอำไพพร นาคแก้ว  การประสานการเข้ารับการทดสอบครั้งนี้มีการประสานในทุกช่องทางแล้ว
สาเหตุของการไม่ติดตามในการกรอกข้อมูลผู้เข้าสอบในครั้งนี้ เนื่องจากทางผู้รับผิดชอบเกรงว่าจะเป็นกดดัน
โรงเรียนให้สอบ เนื่องจากการสอบครั้งนี้เป็นการสอบอย่างสมัครใจ 

3.3 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา I – NET นางสาวฟาดีละฮ์ ศรัทธาสุภัคกุล   
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา I – NET ซึ่งเป็นการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

อิสลามศึกษา ของโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา โดย สพป.นราธิวาส เขต 2 มีอยู่ 31 โรงเรียน ในปีนี้มี 30 
โรงเรียนที่นำนักเรียนเข้ารับการทดสอบ รวมจำนวนผู้เข้าสอบ ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น 696 คน จากจำนวนผู้
มีสิทธิ์สอบตาม สทศ.2 747 คน ขาดสอบ 53 คน ระดับอิลามศึกษาตอนกลาง 245 คน จากจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ
ตาม สทศ.2 280 คน ขาดสอบ 33 คน การสอบครั้งนี้จำนวนผู้ขาดสอบมีสาเหตุที่แต่ต่างจากปีที่ผ่านมา คือ 
โรงเรียนบางโรงเรียนไม่ได้นำนักเรียนที่ยังไม่ฉีดวัคิซีนเข้าสอบ มีบางสนามสอบที่กำหนดเงื่อนไขที่ยุ่งยากในการ
อนุญาตให้นักเรียนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเข้าสอบ ซึ่งการขาดสอบในปีนี้ไม่ได้เกิดจากนักเรียนไปสอบกับโรงเรียนตาดีกา
เหมือนปีที่ผ่าน ๆ มา เนื่องจากสำนักงานการศึกษาเอกชนไม่ประสงค์ให้โรงเรียนที่สังกัดมีการสอบ ซึ่งรวม ไปถึง
โรงเรียนตาดีกาด้วย 

 



3.4 การสอบ NT และ RT นางวราภรณ์ แก้วสีขาว  การสอบ RT (๑ -๔ มี.ค.) การเตรียมการประเมิน
ความสามารถในการอ่าน RT ด้านการอ่าน ป.๑ และ ป.๓ มี ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มโรงเรียนทั่วไปที่สมัครใจสอบ กลุ่มที่ต้อง
ให้ความสำคัญคือโรงเรียนในโครงการ กพด ซึ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย  ได้แก่ โรงเรียนวัดพระพุทธ 
และโรงเรียนบ้านศาลาและ สพฐ. ได้มอบหมายให้สำนักงานเขต ดูแลโรงเรียน ตชด. ด้วย ใช้หลักเกณฑ์และ
กระบวนการเหมือนปีที ่ผ่านมา ส่วนโรงเรียนที ่สมัครใจใช้ครูโรงเรียนของตัวเองในการดำเนินการสอบ สพฐ. 
กำหนดการสอบ 1-4 มีนาคม 2565 โดยมีการชี้แจงให้กับโรงเรียนไปแล้วโดยโรงเรียน กพด.กับ ตชด. จะมีการนัดวัน
สอบวันเดียวกัน วันที่ 2 มีนาคม 2565 โดยโรงเรียนในโครงการ กพด.และตชด. นั้น เขตพ้ืนที่จะต้องทำเอกสารคู่มือ 
โดย สพฐ.จะจัดสรรงบประมาณในการจัดทำเอกสาร RT มีจำนวนข้อสอบ 2 ฉบับ การอ่านรู้เรื่องใช้เวลา ๔๕ นาที 
และการสอบปฏิบัติ การอ่านออกเสียง กลุ่มโรงเรียนทั่วไปที่สมัครใจสอบ จำนวนโรงเรียน ๑๑๗ โรงเรียน แจ้งความ
ประสงค์ขอสอบทุกโรงเรียน ถือว่าให้ความร่วมมือ 100 เปอร์เซ็น การประชุมชี้แจงกรรมการดำเนินการสอบและ
ผู้เกี่ยวข้องในการสอบ NT และ RT ทั้งหมด พร้อมกันในวันที่ 20 มีนาคม 2565 จะมีการประชุมออนไลน์ การ
ประการผลสอบ RT ในวันที่ 20 เมษายน 2565  โดยสามารถเข้าไปตรวจผลการสอบ ระบบการสอบ การสอบ NT 
ของนักเรียนชั้น ป.3 ในวันที่ 14-18 มีนาคม 2565 โรงเรียน กพด.กับ ตชด. สอบในวันเดียวกัน การประกาศผล
สอบ ในวันที่ 27 เมษายน 2565  

นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ  ให้ข้อเสนอแนะการสอนในครั้งต่อไป โดยการกำหนดเลยว่าโรงเรียนในโครงการ
ใดบ้างที่ต้องเข้ารับการทดสอบ เช่นโรงเรียน กพด โรงเรียนตชด. โรงเรียนคุณภาพทุกโรงเรียน โรงเรียนในพื้นที่
นวัตกรรม ฯลฯ ส่วนการรายงานผลการสอบต่าง ๆ หลังจากที่ได้จัดการสดสอบก็จะมีการวิเคราะห์ผลการทดสอบ
และรายงานผลการทดสอบในสถานการณ์ของการจัดการเรียนการสอนที่ไม่ปกติ 

นายกิติกร ศิรินิกร กระบวนการประเมินผลได้มีการพูดคุยกับผู้รับผิดชอบเรื่องโรงเรียนที่ไม่สามารถเข้ารับ
การทดสอบ โดยได้มีการประสานเพื่อสอบถามเหตุผลการไม่เข้าสอบ โดยมีการงานพูดว่าการประเมินเป็นการหา
แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป และขอเสนอแนะเพื่อใช้ในปีหน้าให้ศึกษานิเทศก์ได้รายงาน
โรงเรียนที่ไม่เข้าสอบเพ่ือจะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป 

นายเดชา เกษมทรัพย์  ได้มีการสั่งการให้รับการสอบ และทาง สช.ได้มีการประสานกับโรงเรียนเพ่ือ
สอบถามการเข้าร่วมการสอบ ซึงได้มีการเน้นย้ำกับครูว่าทุกอย่างที่เป็นการประเมินตามตัวชี้วัด และมาตรฐานของ
เด็ก คือจุดสำคัญที่สุดของงานวิชาการ และขออนุญาตปรึกษาว่าหากโรงเรียนไม่สามารถเปิดเรียนได้อีก  จะต้อง
ดำเนินการต่อไปอย่างไร 

นายสว่าง ชินพงษ์ แนวทางการดำเนินการของโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกให้เด็กมาสอบที่โรงเรียนทุกคน 
โดยกำหนดในวันที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลื่อนชั้น โดยมีการนัดหมายให้เด็กมาตรวจ ATK ก่อนที่จะมี
การดำเนินการสอบ โดยจะพยายามหาเครื่องมือตรวจนำลาย เนื่องจากหากมีการตรวจ จะไม่ค่อยได้รั บความ
ร่วมมือจากเด็กและผู้ปกครอง 

นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ  โครงการพาน้องกลับบ้าน มีนักเรียนที่ต้องติดตาม ๓๗๐ คน  และนักเรียนที่ไป
เรียนต่างประเทศ และผู้ปกครองที่มีรายได้น้อย 

 



นายพลวัต  หนูแดง   ๗ วาระเร่งด่วน (Quick WIN)       
 ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

        - 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 

 นายรินทร์  คงชูดวง  การให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของคุณครู และเรื่องการยุบโรงเรียนขนาดเล็ก 

 นางพิมพรรณ อนันทเสนา การประกันคุณภาพการศึกษา มีการระเมินรอบ 4 จำนวน 48 โรงเรียน โดย
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ยังประเมินเหมือนเดิมโดยประเมิน SAR อย่างเดียว การประเมินในสภาพ
ปกติมีการประเมิน 5 ระดับ แต่ประเมินในช่วงสถานการณ์ จะมีการประเมิน 4 ระดับ โดยโรงเรียนที่มีการประเมิน 
SAR โรงเรียนที่ประเมินจะได้แค่ระดับ 3 ซึ่งโรงเรียนที่เข้ารับการประเมินมีผลการประเมินอยู่ในระดับ 3 ทุก
โรงเรียน 

เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๓๕  น.                    

 

 
ลงชื่อ    ผู้บันทึกการประชุม 

     (นายลาภวัต  บุญธรรม) 

                                                


