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รายงานการประชุม   
คณะกรรมการ ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา   

ครั้งที่  ๒ / 25๖๔ 
วันที่  ๒๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.25๖๔   

ณ  ห้องประชุมไมตรีจิต  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  3   
………………………………………….. 

ผู้มาประชุม   
 1. นายทินกร   อินทะนาม ประธานกรรมการ 
 2. นายก่อโชค   โยตะศรี กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐ 
 3. นางเพ็ญจันทร์  อุปพงษ์ กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเอกชน 
 4. นายวสุกฤต   สุวรรณเทน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย 
 5. นายอาทิตย์   นิวาสวัฒน ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๖. นายกันต์ณพัฒน์   หมายหมั่น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผล 
 ๗. นายทรงศักดิ์   สู่สุข กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา 
 ๘. นายกวินวัชญ์   ชิงชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  
 ๙. นายวัชระ  ค าพลงาม กรรมการและเลขานุการ  
  
 ผู้เข้าร่วมประชุม  
 ๑. นายสกุณ   แก้วพิกุล รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๓ 
 ๒. นายถนัดชัย   สุรภักดิ์ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
          ๓. นางอาละดิลล์   พรหมสาขันธ์            ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 ๔. นายศักดิ์พงษ์   วรรณวาส ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
 ๕. นายปริญญา   อุปลา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
 ๖. นางโศรดา   พรหมสาขา ณ สกลนคร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
 ๗. นางสาวพลอยนภัส   ทัศนพงษ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
 ๘. นางนิติพร   ศรีโนนยาง ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ 
 ๙. นายทวีทรัพย ์  มาละอินทร์ ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ 
 ๑๐. นางยุวดี   ชุมปัญญา ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ 
 ๑๑. นางสาววิริยา   บาลต าบล ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ 
 ๑๒. นายธเนศ   ศรีท้าว ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
 ๑๓. นางจณิสตา   สมบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
 ๑๔. นางธนัตถ์ศรณ์   เถายะบุตร ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ 
 ๑๕. นายวีระศักดิ์   สุวรรณไตร ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
 ๑๖. นายธัชพล   คุณแก้ว ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
 ๑๗. นางสาวปานัดดา   พลวิเศษ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 ๑๘. นางสาวรัตติยา   พลงาม เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 ๑๙. นางสาววริศรา   พูนเจริญผล          นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุม เวลา ๐๙.30 น. 
 นายทินกร  อินทะนาม ผู้อ านวยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓  
เป็นประธานด าเนินการประชุม เมื่อที่ประชุมพร้อมประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบ 
วาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑. การปลูกต้นในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ เพ่ือสร้างสิ่งแวดล้อม 

ที่ดีในส านักงาน โดยมีการแจกพันธุ์กล้าไม้ให้บุคลากรได้น าไปปลูกในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม 256๔ 
๒. ค าสั่งเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 
๓. งานบริหารบุคคลได้ด าเนินการในเรื่องการย้ายในรอบที่ ๑ เป็นที่เรียบร้อย 
๔. การฉีดวัคซีนเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙(COVID-19) ในรอบ

ที่ ๑ ของบุคลากรในส านักงานได้รับการฉีดวัคซีน เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ที่โรงพยาบาล
วานรนิวาส  

 มติ : ที่ประชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม 256๔  

 มติ : ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ   
 ๓.๑  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
  นายธเนศ  ศรีท้าว แจ้งที่ประชุมเรื่อง ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้ 
  ๓.๑.๑ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีดังนี้ 
   ๑)  คะแนนเฉลี่ยรวม ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของโรงเรียนสังกัดต่ ากว่า
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนรวมทุกสังกัด (ระดับประเทศ) 
   ๒) คะแนนของกลุ่ มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของโรงเรียนในสังกัด มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนรวม  
ทุกสังกัด(ระดับประเทศ) 
  ๓.๑.๒ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีดังนี้ 
   ๑) คะแนนเฉลี่ยรวม ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของโรงเรียนสังกัดต่ ากว่า
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนรวมทุกสังกัด (ระดับประเทศ) 
   ๒) คะแนนของกลุ่ มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของโรงเรียนในสังกัด มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนรวม  
ทุกสังกัด (ระดับประเทศ) 
 
                                                                                                     /๓.๑.๓ ผลการทดสอบ… 
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  ๓.๑.๓ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีดังนี้ 
   ๑) คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนสังกัด มีคะแนนเฉลี่ยสูง
กว่าคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนรวมทุกสังกัด (ระดับประเทศ) 
   ๒) คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาและ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของโรงเรียนในสังกัด มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนรวม 
ทุกสังกัด (ระดับประเทศ) 
                      รายชื่อโรงเรียนที่มีนักเรียนได้คะแนนสูงสุด ๑๐๐ คะแนน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 

ที ่ ชื่อโรงเรียน ชื่อนักเรียน วิชา 
๑ อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บ ารุง) เด็กชายนพวิชญ์  กาสุริย์ คณิตศาสตร์ 
๒ อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บ ารุง) เด็กหญิงณัฐธีรา   โพธิ์เดช ภาษาอังกฤษ 
๓ อนุบาลบ้านม่วง เด็กหญิงศศิรดา   ทิมาบุตร ภาษาอังกฤษ 
๔ อนุบาลบ้านม่วง เด็กชายพสธร     เกษรศรี ภาษาอังกฤษ 

  

                นายก่อโชค   โยตะศรี  เสนอที่ประชุมในเรื่องของการตรวจสอบเกี่ยวกับข้อสอบในรายวิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มีวิทยาการค านวณเข้ามาเกี่ยว ส่งผลให้ภาพรวมของคะแนนเฉลี่ยลดลง อยากให้มี
การวิเคราะห์ข้อสอบในแต่ละข้อว่ามีนักเรียนตอบถูกกี่คน ตอบผิดกี่คน เพ่ือการพัฒนาในปีต่อไป 
                                นายวสุกฤต   สุวรรณเทน  เสนอที่ประชุมในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อสอบ ทางโรงเรียนบ้านแก้ง
ให้ครูได้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อสอบแต่ละข้อ เพ่ือที่จะให้ครูผู้สอนได้พัฒนาในเรื่องนั้นๆ 
  นายสกุณ   แก้วพิกุล เสนอที่ประชุมในการวิเคราะห์ข้อสอบ ครูทุกคนควรท าอย่างจริงจัง และ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนอย่างแท้จริง และครูผู้สอนต้องสอนอย่างถูกวิธี 
 

            มติ : ที่ประชุมรับทราบ 
 

 ๓.๒ ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
  นางสาวพลอยนภัส ทัศนพงษ์  แจ้งที่ประชุมเรื่อง การประเมินคุณภาพผู้ เรียน (NT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้ 
  ๑. มีโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ จ านวน๑๘๐ 
แห่ง  จ านวนนักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมด ๓,๔๙๑ คน เด็กปกติ ๓,๐๓๓ คน เด็กพิเศษ ๔๑๑ คนและเด็ก Walk-
in จ านวน ๑๗ คน คือ มีผลคะแนนสอบ NT ดังนี้ 
   ๑) ความสามารถด้านภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๔๘.๖๔ 
   ๒) ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๔๓.๐๐ 
  ๒. รวมความสามารถท้ัง ๒ ด้าน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๔๕.๘๒ มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ 
 

 มติ : ที่ประชุมรับทราบ 
 

 
                                                                      /๓.๓ ผลการประเมินความสามารถ… 
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 ๓.๓ ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
                   นางสาวพลอยนภัส ทัศนพงษ์ แจ้งที่ประชุมเรื่อง ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ของผู้เรียน (RT) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้ 
  ๑. มีโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ จ านวน๑๘๐ 
แห่ง  จ านวนนักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมด ๓,๔๑๔ คน เด็กปกติ ๓,๒๐๑ คน เด็กพิเศษ ๑๙๒ คนและเด็ก Walk-
in จ านวน ๒๑ คน คือ มีผลคะแนนสอบ RT ดังนี้ 
   ๑) ด้านการอ่านออกเสียง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๗๖.๖๙ 
   ๒) ด้านการอ่านรู้เรื่อง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๗๒.๖๘ 
  ๒. รวม ๒ ด้าน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๗๔.๖๙  ภาพรวมคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ 
 

 มติ : ที่ประชุมรับทราบ 
 

 ๓.4 สรุปรายงานผลรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ 
  นายวัชระ ค าพลงาม แจ้งที่ประชุมสรุปรายงานผลรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-
19) ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ ได้ท าหนังสือแจ้งโรงเรียน
ทุกโรงให้รายงานรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ว่าจะใช้การสอนรูปแบบใด ซึ่งทางโรงเรียนได้รายงานข้อมูลการสอนในหลาย
รูปแบบ 
                   นายทรงศักดิ์   สู่สุข แจ้งที่ประชุม เรื่องการเปิดภาคเรียนที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยทรายได้ท า
หนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองที่ไปท างานต่างถิ่นและน าลูกไปท างานด้วย ให้กลับมารายงานและกักตัว ๑๔ วัน 
ปัญหาที่ตามมาคือ ครูกลัวการติดโรค  
                   นายอาทิตย์  นิวาสวัฒน์ แจ้งที่ประชุม เรื่องการเปิดภาคเรียนที่ ๑ มีบางโรงเรียนที่มี 
ความพร้อม ขอเปิดเรียนในภาคเรียนที่ ๑ ต้องขออนุญาตการเปิดเรียนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ เลยใช่ไหม 
  นายทินกร  อินทะนาม แจ้งที่ประชุม เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ส าหรับโรงเรียนที่ประเมิน
ผ่านเกณฑ์ท้ัง ๔๔ ข้อแล้ว สามารถเปิดเรียนได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 
  นายก่อโชค  โยตะศรี สอบถามที่ประชุมเกี่ยวกับกรณีที่นักศึกษาที่ไปฝึกงานแล้วติดเชื้อโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มีการรักษาตัวที่โรงพยาบาลวานรนิวาส มีความเป็นห่วงในเรื่องความ
ปลอดภัยของนักเรียนในการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพราะบางหมู่บ้านมีนักศึกษาที่
ไปฝึกงานที่โรงงานอาศัยอยู่ด้วย 

 มติ : ที่ประชุมรับทราบ 

 
/ระเบียบวาระท่ี 4… 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ 
                  ๔.๑.๑ ข้อมูลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในสังกัด ผ่านระบบ Thai Stop Covid Plus 
(TSC+) 
  นายถนัดชัย   สุรภักดิ์ เสนอที่ประชุมในเรื่อง ข้อมูลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ในสังกัด ผ่านระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC+) มีจ านวนโรงเรียน ๑82 โรงที่ตอบข้อค าถามครบ ๔๔ ข้อ
โดยได้ท าหนังสือแจ้งให้กับโรงเรียนได้ทราบ พร้อมกับส่งใบประกาศการประเมินตามข้อค าถาม ๔๔ ข้อ มายัง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือง่ายในการติดตามข้อมูลจากทางโรงเรียนว่าโรงเรียนไหนผ่านการประเมินแล้ว
หรือยังไม่ผ่าน จึงจะสามารถเปิดสอนก่อนวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้ และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้รายงานข้อมูลการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
  นายทินกร  อินทะนาม เสนอที่ประชุมในเรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ ของทุกโรงเรียนในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
เป็นต้นไป ตามความพร้อมและบริบทของแต่ละโรงเรียน 
         นายถนัดชัย  สุรภักดิ์  เสนอที่ประชุมในเรื่องการส ารวจข้อมูลของโรงเรียนขนาดเล็กที่มี
จ านวนนักเรียน ๑๒๐ คน ใช้การสอนในรูปแบบของ ON-HAND 

 มติ : ที่ประชุมเห็นชอบ 
  ๔.๑.๒ แนวทางการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ 
  นายวัชระ  ค าพลงาม เสนอที่ประชุมในเรื่อง แนวทางการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ มีแนวทางดังนี้ 
                    ๑. เสนอ ศบค.สกลนคร เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดที่มีความพร้อม ประเมินตนเองผ่านทั้ง ๔๔ 
ข้ออนุมัติให้เปิดเรียนได้ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไปตามความพร้อมของแต่ละโรงเรียน 
   ๒. โรงเรียนที่เปิดเรียนในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ต้องสอนชดเชย ๑๑ วัน แต่ถ้าเปิดเรียน
วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ต้องสอนชดเชย ๑๙ วัน 
 

 มติ : ที่ประชุมเห็นชอบ 
 

   ๔.๑.๓ รูปแบบนิเทศของคณะกรรมการนิเทศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต ๓ ใช้รูปแบบนิเทศออนไลน์ /ค าสั่งคณะกรรมการนิเทศ /เครื่องมือนิเทศ 
  นายวัชระ  ค าพลงาม เสนอที่ประชุมในเรื่องรูปแบบการนิเทศ คณะกรรมการนิเทศก าหนดไว้
คือ วันที่  ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นการนิ เทศแบบออนไลน์  ให้ศึกษานิ เทศก์ประจ าศูนย์ เครือข่าย 
เป็นผู้ด าเนินการนิเทศ ขณะนี้ได้ด าเนินการเสนอร่างค าสั่ง /เครื่องมือนิเทศ / นิเทศเสร็จเรียบร้อยให้โรงเรียน
รายงานสรุปเป็นรูปเล่มแล้วส่งมาที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

/นางอาละดิลล์…   
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  นางอาละดิลล์   พรหมสาขันธ์  เสนอที่ประชุมในเรื่องอาหารกลางวันให้ทางกลุ่มนิเทศ 
ได้ก าหนดการติดตามอาหารกลางวันลงในเครื่องมือนิเทศด้วย 
           

            มติ : ที่ประชุมเห็นชอบ 
 

 ๔.๒ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเสนอแผนการนิเทศ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ปีการศึกษา ๒๖๔ เพ่ืออนุมัติ ตามลิงค์ http://gg.gg/uo427 หรือ QR 
Code 
  นายวัชระ  ค าพลงาม เสนอที่ประชุมในเรื่องนายวัชระ  ค าพลงาม เสนอที่ประชุมในเรื่อง
แผนการนิเทศ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ซึ่งได้ด าเนินการจัดท าแผนการนิเทศที่โรงแรมพีซี แกรนด์ พาเลซ  

อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนครที่ผ่านมา ตามลิงค์ http://gg.gg/uo427 หรือ QR Code 

                        
    
 
   

 มติ : ที่ประชุมเห็นชอบ 
  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 นางเพ็ญจันทร์  อุปพงษ์  แจ้งที่ประชุมในเรื่องแนวทางการด าเนินการเปิดเรียนของโรงเรียนเอกชน
ในสังกัด ซึ่งมีจ านวน ๗ โรง โดยแต่ละโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมทางด้านครูผู้สอน สถานที่ มีการปฏิบัติตาม
แนวทางการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด มีประเมินตนเองผ่านทั้ง ๔๔ ข้อ และได้จัดท าประกาศของตนเองและ 
ส่งไปยังศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 
 นางอาละดิลล์   พรหมสาขันธ์  แจ้งที่ประชุมเรื่อง ดังนี้ 
                ๑) สรุปการฉีดวัคซีนเพ่ือป้องกันเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทุกอ าเภอได้
ด าเนินการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรในสังกัดในรอบที่ ๑ อ าเภออากาศอ านวย จ านวน ๕๐๑ คน อ าเภอบ้านม่วง 
๕๑๖ คน อ าเภอค าตากล้า ๒๓๖ คน และอ าเภอวานรนิวาส จ านวนวานรนิวาส ๔๐๗ คน ส่วนการฉีดวัคซีนใน
รอบท่ี ๒ ก าลังด าเนินการ 
   ๒) ลูกเสือจังหวัดสกลนคร แจ้งประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติสมัครเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยได้ก าหนดผู้ที่สมัครต้องมีวุฒิทางลูกเสือขั้นต่ า ๒ ท่อน ให้แต่ละเขตประเภทละ ๒ อัตรา คือ 
ผู้ทรงคุณวุฒิลูกเสือส ารอง ๑ อัตรา และลูกเสือสามัญ ๑ อัตรา ผู้ทรงคุณวุฒิจะอยู่ในต าแหน่งคราวละ ๔ ปี 
                ๓) แนวปฏิบัติในการจัดท าแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ซึ่งเป็นเอกสารอนุมัติการจบ
หลักสูตรโดยบันทึกรายชื่อและข้อมูลของผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖) ผู้จบ
การศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓) และผู้จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยชั้นประถมศึกษาปทีี ่๖ ให้จัดท า ๒ ชุด เก็บไว้ที่โรงเรียน ๑ ชุดและ
ส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ๑ ชุด ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๓ จัดท า ๓ ชุด เก็บไว้ที่โรงเรียน ๑ ชุด ส่งส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ๑ ชุด และส่ง สพฐ. ๑ ชุด 
 

/นายก่อโชค  โยตะศรี…   
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            นายก่อโชค  โยตะศรี  แจ้งที่ประชุมเรื่อง การกรอกแบบประเมิน โดยให้ผู้รับการฉีดวัคซีนได้กรอก
ข้อมูลให้ครบ โดยเฉพาะการกรอกหมายเลขบัตรประชาชน ๑๓ หลัก /วัน เดือน ปีเกิด /หมายเลขโทรศัพท์  
ซึ่งทุกคนมีความกังวลในเรื่องข้อมูลของตนเอง  
 นายกวินวัชญ์   ชิงชัย แจ้งที่ประชุมในเรื่อง ความกังวลใจของคณะครูในการกรอกหมายเลขบัตร
ประชาชน ๑๓ หลัก รวมถึงการให้ข้อมูลส่วนตัวต่างๆ กับหน่วยงานที่ขอข้อมูลในการกรอกแบบประเมินเกรง
จะมีผลในเรื่องความปลอดภัยในการด าเนินกิจกรรมทางธนาคาร 
 

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๓0 น. 
 
   
     ลงชื่อ..............................................ผู้บันทึกการประชุม  
              (นางสาวปานัดดา  พลวิเศษ) 
 
 
     ลงชื่อ.............  .................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
              (นายทวีทรัพย์  มาละอินทร์) 
 
 
     ลงชื่อ..............................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                 (นายวัชระ   ค าพลงาม)  
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ภาพกิจกรรมการประชุม 
คณะกรรมการ ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา   

ครั้งที่  ๒ / 25๖๔ 
วันที่  ๒๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.25๖๔   

ณ  ห้องประชุมไมตรีจิต  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต  3   
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

                                      นายทินกร  อินทะนาม  ประธานกรรมการ 

 

 

 

 

 

 
 

 

คณะกรรมการ ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ร่วมก าหนดแนวทางการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ 


