รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
(ก.ต.ป.น.)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
ครั้งที่ 3 / 2562

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สพป.ชม.3 ตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ครั้งที่ 3/2562
วันที่ 26 มิถุนายน 2562
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
----------------ผู้มาประชุม
1. นายเทวินส์
สร้อยเพชร
ประธานคณะกรรมการ
2. นายฐนิศร์
ฟื้นอินต๊ะศรี
กรรมการผู้แทน ผอ.รร.ของรัฐ
3. นางสาววิภาดา วีระกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านวิจัยและประเมินผล
4. นายเฉลิมพร มณีกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารการศึกษา
5. นายสมบูรณ์ บุญเชิด
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
6. นายศรีทน
จองเซ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษาปฐมวัย
7. นางสายพิณ สุภาแสน
กรรมการผู้แทน ผอ.รร.เอกชน
8. นางสาวเพ็ญวิภา พรหมสุวรรณ์
กรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวสักการะ ทนันชัย
กรรมการและผู้ช่วยเลาขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม
นางอารีย์
โยธา
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสมาน
ศิริ
2. นางสาวพิสมัย อะโน
3. นางสาวรัชนี ลาภรัตนทอง
4. นายอนันต์ กันนาง
5. นางสาวศิพาณัฎฐ์ ใจสัตย์
6. นายเจษฎา ก้องสาคร
7. นางอลิสตรา อ่อนอัด
8. นางวชิราวรรณ รอดกังวล
9. นางเอื้อมพร สายดวงแสง
เริ่มประชุม

เวลา 09.00 น.

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
ศึกษานิเทศก์
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

-2ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายเทวินส์ สร้อยเพชร รอง ผอ.สพป.ชม.3 ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา ได้กล่าวเปิดประชุม และแจ้งเปลี่ยนแปลง เลขานุการคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. จาก
นายสมาน ศิริ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ เป็น นางสาวเพ็ญวิภา พรหมสุวรรณ์ ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
เนื่องจาก มีการเปลี่ยนแปลงผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ซึ่งครบวาระ 2 ปี
1.1 วันนี้ มีคณะกรรมการ จาก สพฐ. และ สสส. ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน เพื่อติดตามผล
การดาเนินงาน โครงการเด็กไทยแก้มใส โดยมี ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่
จาก สพป.ชม.3 ไปให้การต้อนรับ ร่วมกับ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน
1.2 งาน กิจกรรม โครงการ ในปีงบประมาณ 2562 ที่เป็นงานประจา จะทาการปิดงบดุล ภายในวันที่
15 สิงหาคม 2562 ยกเว้นงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นกรณีพิเศษ จะได้รับการยกเว้นเป็นรายกรณี และ
งบประมาณ โรงเรียนชายแดน ได้รับการจัดสรรมาแล้ว ให้โรงเรียนดาเนินการเบิกตามโครงการที่เขียนขอไป
ซึ่งจะมีคณะกรรมการ จาก สพป.ชม.3 เป็นผู้ไปติดตาม ตรวจสอบผลการดาเนินงานของแต่ละโรงเรียนต่อไป
1.3 ในปีงบประมาณ 2562 นี้ สพป.ชม.3 จะมีข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา เกษียณอายุ
ราชการ จานวน 83 คน เป็นช้าราชการ จานวน 79 คน และลูกจ้างประจา จานวน 4 คน ซึ่งมีข้าราชการใน
สานักงานเขตพื้นที่ เกษียณด้วย 2 คน คือ นางจินดา กันทะศักดิ์ ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ และนางสาว
รัชนี ลาภรัตนทอง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
1.4 การจัดการศึกษาสาหรับเด็กไร้สัญชาติ โดยเปิดเป็นศูนย์การเรียน ให้ติดต่อนายอนันต์ กันนาง
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ โดยดาเนินงานผ่านองค์กร Unicef
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2562
นางสาวเพ็ญวิภา พรหมสุวรรณ์ ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศฯ แจ้งรายงานประชุม ครั้งที่ 2/2562
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล (1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
นายอนันต์ กันนาง ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ได้สรุปรายละเอียด การดาเนินงาน
ตามรายละเอียดแนบท้ายวาระการประชุม หน้า 7-9 ดังนี้ มีโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จานวน
27 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนดังต่อไปนี้
อาเภอ
โรงเรียน
ผู้นิเทศ ติดตามผลการดาเนินงาน
ฝาง
1)รร.บ้านต้นผึ้ง 2)รร.บ้านม่อนปิ่น 3)รร.บ้านแม่ข่า
1.น.ส.เพ็ญวิภา พรหมสุวรรณ์
4)รร.บ้านแม่คะ 5)รร.บ้านปางสัก 6)รร.บ้านเวียงฝาง 2.น.ส.สักการะ ทนันชัย
7)รร.วัดนันทาราม 8)รร.เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1
3.น.ส.พิสมัย อะโน
แม่อาย
1)รร.เพียงหลวง 1(บ้านท่าตอน) 2)รร.บ้านป่าก๊อ
1.นายอนันต์ กันนาง
3)รร.ไทยรัฐวิทยา 12(บ้านเอก) 4)รร.ชุมชนบ้านคาย
2.นางรัชนี อุดทา
5)รร.ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง
6)รร.บ้านสันต้นหมื้อ
3.น.ส.รัชนี ลาภรัตนทอง

-3อาเภอ
โรงเรียน
ไชยปราการ 1)รร.บ้านปงตา
2)รร.ชุมชนวัดศรีดงเย็น
3)รร.วัดป่าแดง
4)รร.บ้านใหม่หนองบัว
เชียงดาว 1)รร.บ้านเชียงดาว
2)รร.บ้านปางเฟือง
3)รร.บ้านแม่นะ
4)รร.บ้านเมืองคอง
5)รร.บ้านรินหลวง
6)รร.บ้านทุ่งข้าวพวง
7)รร.ชุมชนบ้านเมืองงาย
เวียงแหง 1)รร.บ้านจอง
2)รร.บ้านเวียงแหง

ผู้นิเทศ ติดตามผลการดาเนินงาน
1.น.ส.ศิพาณัฎฐ์ ใจสัตย์
1.นายสมาน
ศิริ
2.น.ส.หทัยวรรณ สิงห์ใจ
3.นางอลิสตรา อ่อนอัด
นายเจษฎา

ก้องสาคร

สานักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๓ ได้อนุมัติให้กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาดาเนินโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล งบประมาณ 200,000
บาท โดยมีนายอนันต์ กันนาง เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ มี 3 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูวิชาการ โรงเรียนคุณภาพ (27
โรงเรียน)
กิจกรรมที่ 2 จัดสรรงบประมาณ ให้โรงเรียนคุณภาพ (27 โรงเรียน) ดังนี้
1) รร.ที่จัดการศึกษา (ชั้นอนุบาลปีที่ 1-ชั้น ม.6) จานวน 1 โรงเรียน ได้งบ 6,500 บาท
2) รร.ที่จัดการศึกษา (ชั้นอนุบาลปีที่ 1-ชั้น ม.3) จานวน 23 โรงเรียน ได้งบ 6,000 บาท
3) รร.ที่จัดการศึกษา (ชั้นอนุบาลปีที่ 1-ชั้น ป.6) จานวน 3 โรงเรียน ได้งบ 5,500 บาท
กิจกรรทีที่ 3 การนิเทศ ติดตามผลการดาเนินงาน มอบให้ศึกษานิเทศก์ตามรายชื่อในตาราง ไป
นิเทศติดตามการดาเนินงานของโรงเรียนคุณภาพ ซึ่งเน้นไปที่การจัดทาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน และท้องถิ่น และแสดงถึงเอกลักษณ์ของสถานศึกษา รวมทั้งการนาหลักสูตรสถานศึกษาไปจัดการ
เรียนการสอนให้กับนักเรียน
ที่ประชุม รับทราบ
3.2 การดาเนินงานจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน ระดับชาติ (NT) ชั้น ป.3 ปี
การศึกษา 2561
นายเจษฎา ก้องสาคร ศึกษานิเทศก์ผู้รั บผิดชอบโครงการฯ ได้นาเสนอผลการทดสอบ ของ
โรงเรียนในสังกัด 153 โรงเรียน (ยกเว้น รร.วัดปางมะโอ) ซึ่งมีการประเมิน 3 ด้าน คือ ด้านภาษา ด้านคานวณ
และด้านเหตุผล เมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมิน ระหว่าง ปีการศึกษา 2560 และ 2561 พบว่า ผลการ
ประเมิน ด้านภาษา ลดลง ส่ วนด้านคานวณและด้านเหตุผล เพิ่มขึ้น และทั้ง 3 ด้าน มีคะแนนเฉลี่ย ต่ากว่า
ระดับชาติ
เมื่อเรียงลาดับคะแนนเฉลี่ย มี 89 โรงเรียนที่ผลคะแนนมีการพัฒนาขึ้น ส่วน 64 โรงเรียน มีผล
คะแนนลดลง
มติที่ประชุม ให้ส่ง ไฟล์ ข้อมูลผลการประเมิน ลงใน ไลน์กลุ่ม ก.ต.ป.น. และหน้าเว็บไซต์ของ
สพป.ชม.3 เพื่อให้สมาชิกและคณะกรรมการ ได้นาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อไป

-43.3 การดาเนิ น การสอบด้ ว ยข้ อ สอบมาตรฐานกลาง ชั้ น ป.2, ป.4, ป.5, ม.1 และ ม.2 ปี
การศึกษา 2561
นายเจษฎา ก้องสาคร ศึกษานิเทศก์ผู้ รับผิ ดชอบโครงการฯ ได้ส รุปผลการดาเนินงานว่ า
ข้อสอบมาตรฐานกลาง ได้เปลี่ยนไปใช้คาว่า “ข้อสอบปลายปี ” ในปีการศึกษา 2561 มีโรงเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมดาเนินการสอบ เป็น โรงเรียน ในสังกัด เอกชน และ อปท. จานวน 8 โรงเรียน ผลการสอบ ยังค้าง
โรงเรียนศีลรวี ที่ยังไม่ได้รายงานผล จึงยังไม่สามารถสรุปผลการประเมินได้
นายสมาน ศิริ ศึกษานิ เ ทศก์ เชี่ย วชาญ ได้แจ้ งว่า มีห นังสื อจาก สพฐ. แจ้ งให้ ทุกโรงเรีย น
ดาเนินการสอบในชั้น ป.2, ป.4, ป.5, ม.1 และ ม.2 ในปีการศึกษา 2562 โดยให้ดาเนินการ ดังนี้ 1.ใช้ข้อสอบ
ที่มีคุณภาพ 2.หากโรงเรียนไม่สามารถสร้างข้อสอบมาตรฐานที่ มีคุณภาพได้ให้ไปยืมโรงเรียนอื่น(ที่มีคุณภาพ)
และ 3. หากไม่สามารถทาตาม ข้อที่ 1-2 ได้ ให้ใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง ของ สพฐ.
นายฐนิศร์ พื้นอินต๊ะศรี ผอ.รร.บ้านอ่าย ได้แสดงความคิดเห็นว่า การใช้ข้อสอบ ของ สพฐ. โดย
ส่วนตัวเห็นด้วย แต่ควรชี้แจงและให้ความสาคัญของการสอบ ควรนาเข้าวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ปีการศึกษาที่ผ่านมา รร.บ้านอ่าย ได้ใช้งบส่วนตัวถ่ายสาเนาเอกสารข้อสอบ
นายเฉลิมพร มณีกุล ผอ.รร.บ้านห้วยงูกลาง ได้กล่าวว่า เหตุผลที่ ในปีการศึกษาที่ผ่านมา
ผู้บริหารสถานศึกษา แต่ละโรงเรียน ไม่เอา ไม่สอบ นั้น เนื่องจาก เกิดความล่าช้า ของ สพฐ. ที่ดาเนินการจัดส่ง
ข้อสอบ ข้ากว่ากาหนด
นางสาวรัชนี ลาภรัตนทอง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ ได้เสนอให้ใช้มาตรการของเขตพื้นที่
ประกาศให้ทุกโรงเรียนได้ใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง ของ สพฐ. ในระหว่างที่ดาเนินการสอบ ให้ตระหนัก เห็น
ความสาคัญ และควบคุมเวลาให้เป็นไปตามตารางสอบ
นายศรีทน จองเซ ผอ.รร.บ้านห้วยไคร้ ได้กล่าวว่า ในช่วงวันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
สพป.ชม.3 มีการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอน ชั้น ป.2 โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง ซึ่งนายสมาน ศิริ ได้
แจ้งว่า เป็นนโยบาย ของ สพฐ. ที่แจ้งให้โรงเรียนต้องสอบปลายปีแล้วรายงานผล จะเป็นการสอบเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน โดยใช้ข้อสอบปลายปีที่มีคุณภาพ สาเหตุที่จัดอบรมเฉพาะครู ชั้น ป.2 เนื่องจาก งบประมาณมี
จากัด จึงไม่สามารถจัดอบรมให้ครบทุกชั้นได้
นางสาวเพ็ญวิภา พรหมสุวรรณ์ กล่าวว่าได้นาเสนอในที่ประชุมของผู้บริหารโรงเรียนในคราว
ประชุมที่โรงแรมแทนเจอรีนเมื่อปีที่แล้ว ว่าควรมีการใช้ข้อสอบปลายปีที่มีมาตรฐานของ สพฐ. เพื่อจะได้วัดได้
ว่าเด็กนักเรียนมีความรู้ในวิชาที่สอบหรือไม่อย่างใด จะได้นาผลการสอบไปเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนของครูและนักเรียนต่อไป แต่ในที่ประชุมเห็นชอบให้ไม่ใช้ข้อสอบปลายปี จึงเป็นสาเหตุที่
ทาให้โรงเรียนในสังกัดไม่ทาการทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง (ข้อสอบปลายปีในปัจจุบัน)
ที่ประชุม รับทราบ ประธานในที่ประชุม ได้ให้ผู้รับผิดชอบสร้างความตระหนักให้กับโรงเรียน
เพื่อให้เห็นความสาคัญของการใช้ข้อสอบปลายปีของ สพฐ. และให้ทาหนังสือแจ้งและสอบถามโรงเรียนใน
เรื่องของการใช้ข้อสอบปลายปี เพื่อจะได้เตรียมการดาเนินการแต่เนิ่นๆ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 การมาตรวจเยี่ยมและลงพื้นที่ของ นายโกศล ปราคา ที่ปรึกษาคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ที่จะมาลงพื้นที่โรงเรียนในสังกัด สพป.ชม.3 รวม 2 โรงเรียน ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 โดยมี
รายละเอียด ดังนี้

-5เวลา 09.00 น. ลงพื้นที่โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 ในบทบาทของอาสาสมัครกองทุนการศึกษาและ
บทบาทของผู้ชานาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจาเขตตรวจราชการที่ 15
เวลา 12.00 น. พบปะกับศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบการอ่าน และการนิเทศ ของกลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เวลา 15.00 น. ลงพื้นที่โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ ในบทบาทของผู้ชานาญการบริหาร
การศึกษาขั้นพื้นฐานประจาเขตตรวจราชการที่ 15
นางสาวเพ็ญวิภา พรหมสุวรรณ์ ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศฯ ได้สรุปแนวการมาตรวจเยี่ยมและลง
พื้นที่ ของนายโกศล ปราคา ว่า การตรวจเยี่ยมและลงพื้นที่ ณ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 ซึ่งเป็นโรงเรียน
ในโครงการพระราชดาริฯ และโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา
ส่วนการมาพบปะกับศึกษานิเทศก์ สพป.ชม.3 จะเป็นการนิเทศ ติดตามผลการดาเนินงานนิเทศการศึกษา
ซึ่งจะมาติดตามงานเรื่องการอ่าน แต่นางสาวหทัยวรรณ สิงห์ใจ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ไปราชการ จึงขอให้
นางอลิสตรา อ่อนอัด จัดเตรียมข้อมูลนาเสนอแทน การนาเสนอโครงการร้อยใจรักษ์ โรงเรียน ในพื้นที่
อ.แม่อาย นางรัชนี อุดทา ไปราชการ จึงขอให้นายอนันต์ กันนาง ได้สรุปและนาเสนอรายงาน โครงการ
อ่างขางโมเดล ขอให้นายเจษฎา ก้องสาคร เป็นผู้สรุปและนาเสนอรายงาน และการนิเทศเชิงบูรณาการ ขอให้
นางสาวพิสมัย อะโน เป็นผู้สรุปและเป็นผู้นาทีมในการเสนอรายงาน และขอเชิญศึกษานิเทศก์ทุกท่านได้ร่วม
ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลรายงานเพิ่มเติมด้วย
ที่ประชุม รับทราบ
4.2 ผลการทดสอบ NT
นายเจษฎา ก้องสาคร ได้นาเสนอ ในข้อ 3.2 วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ที่ประชุม รับทราบ
4.3 ผลการทดสอบการอ่าน ระดับชั้น ป.1
นางอลิสตรา อ่อนอัด ศึกษานิเทศก์ ได้นาเสนอข้อมูลผลการทดสอบการอ่าน ระดับชั้น ป.1
แทน นางสาวหทัยวรรณ สิงห์ใจ เนื่องจากติดภารกิจที่ อ.อมก๋อย ว่า ปีการศึกษา 2561 ได้ดาเนินการทดสอบ
การอ่าน จานวน 2 ด้าน คือ ด้านการอ่านออกเสียง และด้านการอ่านรู้เรื่อง ในปีการศึกษานี้ ผลการทดสอบ
ด้านการอ่านรู้เรื่อง ได้คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 63.90 ซึ่งสูงกว่า ด้านการอ่านออกเสียง สาเหตุที่คะแนนผกผัน
เนื่องมาจาก
1. เด็กนักเรียนชั้น ป.1 ส่วนใหญ่ เป็นนักเรียนชาติพันธุ์ หลากหลายชนเผ่า ซึ่งการอ่านออกเสียง
จะมีสาเนียงไม่ชัด ตัวสะกดหาย ทาให้คะแนนการอ่านไม่ดีหากเทียบกับการอ่านรู้เรื่อง
2. เครื่องมือที่ใช้ คือ ข้อสอบ ด้านการออกเสียง จะมี คาศัพท์ที่ยาก เป็นประโยค และข้อความ ที่
ยาว ไม่มีเว้นวรรค/วรรคตอน แสดงให้เห็น ส่วนด้านการอ่านรู้เรื่อง จะเป็นรูปภาพสื่อความหมาย เรื่องราว
รายละเอียด แสดงให้เห็น ซึ่งนักเรียนดูแล้ว สามารถเข้าใจเรื่องราว ความหมาย และเล่ารายละเอียดได้
3.กรรมการคุมสอบ เป็นบุคลากรมาจากต่างโรงเรียน เด็ก ป.1 ไม่คุ้นเคย ไม่กล้าพูด หรือ
แสดงออก โดยเฉพาะ คนที่ใส่เครื่องแบบ เช่น ทหาร หรือ ครู ตชด. เป็นต้น
มติที่ประชุม รับทราบ และให้นาไฟล์ข้อมูลผลการทดสอบ เข้าระบบ ในไลน์กลุ่ม ก.ต.ป.น. และ
หน้าเว็บไซต์ของเขตพื้นที่เพื่อให้สมาชิกและคณะกรรมการ ได้นาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อไป

-64.4 ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561
นางสาวศิพาณัฎฐ์ ใจสัตย์ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ได้นาเสนอผลการทดสอบในที่
ประชุม พบว่า ผลการทดสอบวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ ทั้ง ชั้น ป.6 และ ม.3 มีผล
คะแนนเฉลี่ยต่า มีการจัดเรียงลาดับ 50 อันดับ (กลุ่มสูง/ต่า) แต่ละโรงเรียนจะแก้ไขหรือพัฒนาอย่างไร
สพฐ.มีโครงการให้คัดเลือก โรงเรียนที่มีผล O-NET ต่า ทั้งในระดับชั้น ป.6 และ ม.3 เขตพื้นที่
การศึกษา ละ 1 โรงเรียน ซึ่ง สพป.ชม.3 ได้คัดเลือก โรงเรียนแกน้อยศึกษา เข้าร่วมโครงการฯ ให้เข้ารับการ
อบรมกับ สทศ.เพื่อหาแนวทางการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จ.เชียงใหม่ ใน
เรื่องต่อไปนี้ 1.การพัฒนาระบบการคิดของผู้เรียน (คิดวิเคราะห์) และการใช้แหล่งเรียนรู้
2.กระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning โดยดูที่ หลักสูตรเน้นที่ผู้เรียนเป็นสาคัญ
การพัฒนาหลักสูตรเน้นกระบวนการอ่าน-คิดวิเคราะห์-เขียน และโรงเรียนมีการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ
3.กระบวนการวัดและประเมินผล เป็นระบบและมีคุณภาพ การให้ความรู้ด้านข้อสอบอัตนัย
การคิดเชิงวิเคราะห์
4.ครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเอง มีความรู้ และเทคนิคการจัดกระบวนการเรียนการสอน ผู้บริหาร
โรงเรียนมีการนิเทศ กากับ ติดตาม อย่างเป็นระบบ
มติที่ประชุม รับทราบ และให้นาไฟล์ข้อมูลผลการทดสอบ เข้าระบบ ในไลน์กลุ่ม ก.ต.ป.น. และ
หน้าเว็บไซต์ของเขตพื้นที่เพื่อให้สมาชิกและคณะกรรมการ ได้นาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
5.1 การดาเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพ
นายอนันต์ กันนาง ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ได้ชี้แจงที่ประชุม รายละเอียดตามที่
นาเสนอ ในข้อ 3.1 วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ทีป่ ระชุม รับทราบ
5.2 การดาเนินงานโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
นางสาวเพ็ญวิภา พรหมสุวรรณ์ ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศฯ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ได้นาเสนอใน
ที่ป ระชุ ม ว่ า โครงการพั ฒ นาระบบประกั น คุณ ภาพ ได้ รับ งบประมาณสนับ สนุ นจากส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๓ จานวน 150,000 บาท โดยจะดาเนินงาน 3 กิจกรรม ดังนี้
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้บริหารและครูที่รับผิดชอบระบบประกันคุณภาพการศึกษา
โดยจะจัดอบรมฯ ใน ๕ อาเภอ
2.นิเทศโรงเรียนที่มีผลการพัฒนาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อให้การแนะนา ช่วยเหลือ ส่งเสริม
โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือโรงเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินรอบ ๓ โรงเรียนที่มีผลการสอบ NT O-net และ การ
อ่าน RT ต่า จานวน ๕๐ โรงเรียน (นิเทศเชิงบูรณาการ)
3. ซ้อมการประเมินและเตรียมความพร้อมให้โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อและโรงเรียนบ้านรินหลวง
นายฐนิศร์ พื้นอินต๊ะศรี ผอ.รร.บ้านอ่าย ให้ให้ข้อเสนอแนะว่า ขอให้ปรับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
ใหม่ เนื่องจาก การประเมิน รอบ 3 เป็นการดาเนินงานนานมาแล้ว เนื่องจากมี ทั้งครู ผอ.รร.ย้าย /มาใหม่
และผู้รับผิดชอบโครงการฯ เปลี่ยนแปลง
ทีป่ ระชุม รับทราบ

-75.3 นโยบายของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาคนใหม่ (นายสุเทพ ชิตยวงษ์) การนิเทศ
บูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานและการสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในโรงเรียน “2562 ปีทองแห่งการ
นิเทศภายในโรงเรียน ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน”
นางสาวเพ็ญวิภา พรหมสุวรรณ์ ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศฯ ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐานมีน โยบาย การขับเคลื่ อนนโยบาย 2562 ปีทองแห่ งการนิเทศภายใน
โรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน รายละเอียดตามหนังสือ สพฐ. แนบท้าย
วาระการประชุม หน้า 10-11 (ที่ ศธ 04283/236 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562) ซึ่งขณะนี้ได้ดาเนินการคือ
ได้แจ้งหนังสือให้ทุกโรงเรียน ในสังกัด ทราบนโยบายดังกล่าว และหารือในที่ประชุมในการดาเนินการ
ที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบให้มีการบูรณาการการนิเทศ การประกันคุณภาพการศึกษา
และการนิเทศโรงเรียนคุณภาพ รวมทั้งการนิเทศของศึกษานิเทศก์ประจาพื้นที่เพื่อดาเนินการตามนโยบาย
และเน้นให้โรงเรี ยนโดยผู้ บริห ารโรงเรียนต้องนิเทศห้องเรียน โดยให้ แจ้งในการประชุมผู้บริหารและครูที่
รับผิดชอบในการประชุมตามโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 การขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาด้วยดิจิตอล (Coding)
นายเจษฎา ก้องสาคร ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ได้แจ้งในที่ประชุมว่า ชุดสื่ออุปกรณ์
Coding 50 กว่าชุด น่าจะให้โรงเรียนที่มีความสนใจเขียนโครงการนาเสนอขึ้นมา แต่ สวทช. กาหนดเกณฑ์
โรงเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการว่า จะต้องมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป
นายฐนิศร์ พื้นอินต๊ะศรี ผอ.รร.บ้านอ่าย ได้เสนอแนะว่า การดาเนินงานโครงการและจัดสรรชุด
สื่อ อุปกรณ์ ไม่ควรจะนาลง เฉพาะ โรงเรียนต้นแบบ เช่น โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น ควรจะจัดสรรและ
กระจายลงไปในโรงเรียนอื่นๆบ้าง เพื่อจะได้นาไปใช้และขับเคลื่อนโครงการฯให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นายอนันต์ กันนาง ได้แจ้งในที่ประชุมว่า นางรัชนี อุดทา ได้ไปประชุมโครงการโรงเรียนคุณภาพ
แทน ซึ่งในที่ประชุมโครงการดังกล่าว ได้ขอให้เก็บ ชุดสื่ออุปกรณ์ Coding 50 กว่าชุด นี้ไว้ก่อน เพื่อให้
โรงเรียนคุณภาพประจาตาบลนาไปใช้ รายละเอียดรอนางรัชนี อุดทา แจ้งและรายงานการไปประชุมอีกครั้ง
หนึ่ง
ทีป่ ระชุม รับทราบ
6.2 การประชุม คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งต่อไป
นายฐนิศร์ พื้นอินต๊ะศรี ผอ.รร.บ้านอ่าย ได้เสนอว่า ควรจัดเป็นการประชุมสัญจร นอกสถานที่
เน้นไปที่ โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่า เพื่อส่งเสริมหรือให้ความช่วยเหลือ
นายเทวินส์ สร้อยเพชร รอง ผอ.สพป.ชม.3 ได้กล่าวว่า การประชุม ก.ต.ป.น .สัญจร นั้นหากจะ
ดาเนินการเนื่องจากงบประมาณของเขตพื้นที่มีจานวนจากัด หากจะดาเนินการในครั้งต่อไป ให้ ผอ.กลุ่ม
นิเทศฯ เสนอเป็นครั้งๆ ไป
ทีป่ ระชุม รับทราบ

-8เลิกประชุม เวลา 15.30 น.
ลงชื่อ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

( นางสาวสักการะ ทนันชัย )
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

ลงชื่อ
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
( นางสาวเพ็ญวิภา พรหมสุวรรณ์ )
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
ลงชื่อ

ผู้รบั รองรายงานการประชุม

(นายเทวินส์ สร้อยเพชร)
ประธานคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

