รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ครั้งที่ 1 / 2562
วันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมพิฆเนศวร
ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ผู้ไม่มาประชุม

นายประกอบกิตติ์ ปัสสวาท
นายนิคม ผัดแสน
นางพนมวรรณ์ วุฒิสาร
นางมะลิ พงศ์พันธ์ไพบูลย์
นายโกวิท หมื่นทา
นายศุภชัย ตั๋นจี๋
นายสวงค์ ร่มเงิน
นายจารัส มณีวรรณ
นางสาวชนิกานต์ เรือนแก้ว

ประธานกรรมการฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

-

ผู้เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายอารมณ์ บ้านใหม่
นางสาวดารณี ประยูรวงษ์
นางสาวพรศิริ โยศรีคูณ
นางเสมอแข อภิรมยานนท์
นางศศิวิภา ทาวงศ์
นางสาวกิตติมา แสนนาโก

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่ฯ
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด
เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ

เริ่มประชุม เวลา 09:00 น.
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเป็นพื้นที่ปฏิรูปการบริหารและการจัดการการศึกษาขึ้นเพื่อ
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1.1.1 คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของผู้เรียน รวมทัง้ เพื่อดาเนินการให้มีการขยายผลไปใช้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอื่น
1.1.2 ลดความเหลื่อมล้าในการศึกษา

1.1.3 กระจายอานาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษานาร่อง
ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ
1.1.4 สร้างและพัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จานวน 6 จังหวัดใน 6 ภาค ได้แก่
จังหวัดระยอง ศรีสะเกษ สตูล เชียงใหม่ กาญจนบุรี และจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาและสร้างกลไก
การจัดการศึกษาร่วมกันของทุกภาคส่วนในพื้นทีน่ วัตกรรมการศึกษานั้น
1.2 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2562
*** รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2 แนบท้าย
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมมีมติ รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
-

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

4.1.1 นางสาวชนิกานต์ เรือนแก้ว ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา แนะนาศึกษานิเทศก์ ในกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ จานวน 11 คน ดังนี้
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล / รายละเอียด
นางสาวชนิกานต์ เรือนแก้ว
1
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ 081-2899612 Email: achanijan@gmail.com
หัวหน้ากลุ่มสาระปฐมวัย นิเทศอาเภอพร้าว 3/สันทราย 3
นางสาวดารณี ประยูรวงษ์
2
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ 087-1776838 Email: krutig1236@gmail.com
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นิเทศอาเภอสันทราย 1/พร้าว 4
นางบุญมาลี สุวรรณวัฒน์
3
หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษาพิเศษ ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
089-4330856 Email: green_sweet44@hotmail.com
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯการศึกษาพิเศษ นิเทศอาเภอแม่ริม 1/3

4

5

6

7

8

9

10

11

นางจันทกานต์ สิทธิราช
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ089-9544191 Email: chantakau16@gmail.com
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี/สุขศึกษาพลศึกษา
นิเทศอาเภอสะเมิง 2/สันทราย 2
นางสาวปาริชาติ เภสัชชา
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ 081-8859574 Email: parichat_noina@hotmail.com
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ นิเทศอาเภอสะเมิง 3/แม่แตง 3
นายกันตวิชญ์ มะโนคา
หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ 084-5731110 Email: kantawit1@hotmail.com
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นิเทศอาเภอสะเมิง 1/แม่แตง 4
นางเสมอแข อภิรมยานนท์
หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ 098-7467688 Email: samerkae@cme2.go.th
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นิเทศอาเภอแม่แตง 1,5
นางสาวพรศิริ โยศรีคณ
ู
หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศติดตามและการประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ 091-0177133 Email: krueed.1983@gmail.com
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นิเทศอาเภอสันทราย 4
นางสาวส้มโอ อ่องประกฤติ
กลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการศึกษา
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ 099-3834777 Email: orngpakitsomo30@gmail.com
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นิเทศอาเภอแม่ริม 2
นายณัฐกร ชัยมงคล
กลุม่ งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ 087-1862904 Email: catcatsatit@gmail.com
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นิเทศอาเภอแม่แตง 2
นายอัทช์ เกียรติตระกูลเมธา
กลุม่ งานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ศึกษานิเทศก์ 091-8412065 Email: autch.ki@cme2.og.th
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นิเทศอาเภอพร้าว 2,3

4.2 แนวทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สถานภาพองค์ก ร ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึก ษาเชี ย งใหม่ เขต 2 เป็ น องค์ ก รที่ มี ศั ก ยภาพสู ง
ดาเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มีระบบการทางานที่ชัดเจน เน้นการใช้เทคโนโลยีตามสภาวะการ
เปลี่ ย นแปลงในปั จ จุ บั น บุ ค ลากรมี ศั ก ยภาพการท างานสู งภายใต้ ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ อ ย่ างจ ากั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ได้สรุ ปประเด็นที่เป็นแนวทาง การพัฒนาการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ออกเป็น 3 ด้าน ดังต่อไปนี้
1. ด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษา ได้ แ บ่ งประเด็ น การพั ฒ นาออกเป็ น 2 ด้ า น คื อ
ด้านบุคลากร และด้านกระบวนการทางาน ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1.1. ด้านบุคลากร
1.1.1 ฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติที่
ถูก ต้ อ ง พั ฒ นาสมรรถนะตามสายงานและทั ก ษะที่ จ าเป็ น ในการปฏิ บั ติ งาน โดยมี การก ากั บ ติ ด ตามและ
ประเมินผลหลังการอบรมให้ความรู้ เพื่อวิเคราะห์ปัญหา การนาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยให้คาแนะนา
ระหว่างการปฏิบัติงาน เมื่อพบปัญหาควรร่วมกันหาแนวทางการแก้ไข
1.1.2. กาหนดเป็นนโยบายในการพัฒนาประสิทธิภาพการทางานโดยการนาเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาพรวม และมีการกากับ ติดตามและ
ประเมินผลอย่างจริงจัง
1.1.3. ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาการทางานประจาให้เป็นลักษณะการพัฒนางานเชิง
สร้างสรรค์และเป็นนวัตกรรม (R to R)
1.1.4. พัฒนา Mind Set กระบวนการคิด เชิงบวกในการทางาน (Growth Mind Set)
1.2. ด้านกระบวนการทางาน
1.2.1. ปรับระบบการทางานของบุคลากรให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงและความขาดแคลน
อัตรากาลัง
1.2.2. ควรลดขั้นตอนการทางานให้กระชับ และทันต่อเหตุการณ์
1.2.3. จัดระบบการสื่อสารภายในองค์กรให้มีความชัดเจนและสามารถนาไปปฏิบัติได้
1.2.4. จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการและขั้นตอนการทางานด้วย
กระบวนการPLC
1.2.5. ควรมีการสร้างขวัญและกาลังในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร เพื่อสร้างความสามัคคี
และความสมานฉันท์ให้เกิดในองค์กร เช่น จัดให้มีสถานที่/อุปกรณ์ ออกกาลังกาย (ฟิตเนส) ,จัดให้มีการบริการ/
อานวยความสะดวก แก่ผู้รับบริการ (น้าชา กาแฟ น้าเย็น ร่ม แว่นสายตายาว) , จัดกิจกรรมเชื่อมความสามัคคี
(กีฬาสัมพันธ์ ,งานปีใหม่ ,เทศกาลสงกรานต์ ,การศึกษาดูงาน) ,จัดให้มีรางวัลหรือประกาศเกียรติบัตรแก่บุคลากร
ในด้านต่าง ๆ เช่น ผลการปฏิบัติงานดีเด่น จิตอาสาดีเด่น มีคุณธรรม ปลอดอบายมุข ร่วมกิจกรรมของเขต
ดีเด่น เป็นต้น

2. ด้านสิทธิและโอกาสทางการศึกษา มีประเด็นการพัฒนาในด้านบุคลากร ดังนี้
2.1 บุคลากรควรได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงาน ในเรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนที่มีความเสี่ยงด้านยาเสพติด และเด็กที่มี
แนวโน้มการอออกกลางคัน
2.2 ส่งเสริมการเรียนต่อสายอาชีพให้มีจานวนเพิ่มขึ้น ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ตามสัดส่วน สายอาชีพ : สายสามัญ = 60:40
2.3 ด้านคุณภาพการศึกษา กลุ่มเป้าหมายการพัฒนาอยู่ในระดับสถานศึกษา โดยได้แบ่ง
ประเด็นการพัฒนาออกเป็น 2 ด้าน ประกอบด้วย ด้านนักเรียน ด้านครู ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาดังนี้
2.3.1. ด้านนักเรียน
จัดกิจกรรมเสริมในให้แก่นักเรียนให้มีทักษะการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารด้านการอ่าน
การเขียน
2.3.2. ด้านครู
2.3.2.1 ให้ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูให้
สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด
2.3.2.2 พัฒนาครูบรรจุใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าในรูปแบบและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน
2.3.2.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนในแต่ละสาระการเรียนรู้
2.3.2.4 จัดหาสื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอและมีความเหมาะสม และมีการนิเทศ
ติดตามครูให้สอนตามวิชาเอก
3. ด้านการบริหารสถานศึกษา
3.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาโดยนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษามาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน
3.2 กาหนดแนวทางปฏิบัติสาหรับผู้บริหารโรงเรียนในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
อย่างเคร่งครัด
3.3 นาระบบการนิเทศออนไลน์มาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
4.3 ผลการนิเทศเพื่อพัฒนาการการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา ได้กาหนดปฏิทินการนิเทศภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2561 ระหว่าง วันที่ 25 ธันวาคม 2561 - วันที่ 31 มกราคม 2562
โดยมีเป้าหมายการนิเทศติดตามฯ 3 ประเด็น ดังนี้
1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
2. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. การนิเทศภายในสถานศึกษา
ผลการนิเทศ *** รายละเอียดตามเอกสารแนบประกอบหมายเลข 3

ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
นางสาวชนิกานต์ เรือนแก้ว ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้
นาเสนอแผนการนิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผล เป้าหมายการนิเทศ เครื่องมือการนิเทศ กาหนดเวลา
ในการนิเทศ ของกลุ่มนิเทศให้ที่ประชุมพิจารณา
นายประกอบกิตติ์ ปัสสวาส รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่ฯ ได้ให้คาแนะนาว่า การเขียนแผนการ
นิเทศ ต้องเขียนพันธกิจ เป้าหมายให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ แผนต้องครอบคลุมทั้งหมด
นายศุภชัย ตั๋นจี๋ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ข้อเสนอแนะว่าควรเปิดโอกาส
ให้เครือข่ายฯ ได้มสี ่วนร่วมในการทางานร่วมกับก.ต.ป.น. เพราะเครือข่ายมีความเข้มแข็ง สามารถเป็นตัวช่วย
ทีส่ าคัญในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่ฯ เช่น ประสานงานกับโรงเรียนในการนิเทศติดตามฯ เป็นต้น
นายอารมณ์ บ้านใหม่ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่ฯ ได้เสนอความคิดเห็นว่าในการจัดทา
แผนฯของก.ต.ป.น. คณะกรรมการทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการ ร่วมกันคิด ร่วมกันทา หรืออย่างน้อยขอตัวแทน
จานวน 3 คน ในการร่วมกันจัดทาแผนฯ ดังกล่าว โดยมีรายชื่อตัวแทน ดังต่อไปนี้
1. นายสวงค์ ร่มเงิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและการประเมิน
2. นายศุภชัย ตั๋นจี๋ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. นางพนมวรรณ์ วุฒิสาร กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน
4. นายเจษฎา ธัญหมอ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปางขุม
วัน เวลา และสถานที่ กาหนดไว้ประมาณ ปลายเดือนมีนาคม หรือ ต้นเดือนเมษายน 2562 รายละเอียด
จะได้แจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
นายนิคม ผัดแสน กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ ได้เสนอปัญหาเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนโดยใช้ DLTV ว่า หนังสือที่โรงเรียนใช้ไม่ตรงกับในสื่อ DLTV ทาให้ผู้บริหารและคณะครูเกิด
ความสับสน และขัดข้องในการใช้งาน จึงเรียนถามว่าในปีการศึกษา 2562 ของบประมาณจากการซื้อหนังสือ
เรียน เปลี่ยนเป็นซื้อสื่อและอุปกรณ์อื่นแทนได้หรือไม่ นางสาวชนิกานต์เรือนแก้ว ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศฯ
ให้รอแนวทางการจัดซื้อหนังสือในปีงบประมาณ 2562
นายสวงค์ ร่มเงิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและการประเมิน ให้ข้อเสนอแนะว่า สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฯ ควรมีการปรึกษาหารือกับทางผู้บริหารสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้วยระบบ DLTV
ควรมีการวางแผนร่วมกัน วิเคราะห์ร่วมกัน ออกแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นรายปี ก่อนนาไปใช้ และ
สรุปผล ก่อนสั่งหนังสือเรียนในปีการศึกษาต่อไป เพื่อให้สอดคล้อง และตรงกับการจัดการเรียนการสอนใน
ระบบ DLTV
นายอารมณ์ บ้านใหม่ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่ฯ ให้ข้อคิดว่า โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง เป็น
โรงเรียนขนาดเล็ก มีการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ DLTV แต่มผี ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมาก สามารถ
เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ DLTV ได้เป็นอย่างดี

นายโกวิท หมื่นทา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา ได้ทาบันทึกขอลาออกจากการ
เป็นคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เนื่องจากได้รับคาสั่งย้ายไปดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนคาเที่ยงอนุสรณ์
สังกัดสพป.เชียงใหม่เขต 1 และไม่สะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่
เลิกการประชุมเวลา

12.00 น.

กาหนดการประชุมครั้งต่อไป

เดือนเมษายน 2562
ผู้บันทึก/พิมพ์การประชุม
(นางเสมอแข อภิรมยานนท์)
ศึกษานิเทศก์

ผู้ตรวจบันทึก ฯ
(นางสาวชนิกานต์ เรือนแก้ว)
เลขานุการ ก.ต.ป.น.

