๑

๒

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒
ครั้งที่ ๒/ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒

-----------------------------ผู้มาประชุม
๑. นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ
๒. นางโสรยา อาแซ
๓. นายอวิรุทธ์ ยาเซ็ง
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

นายอภิชาติ ขาวสุริจันทร์
นายพรวิทย์ เพชรสลับแก้ว
นายรินทร์ คงชูดวง
นายสว่าง ชินพงษ์
นางจารีย์ พุฒยืน
นายลาภวัต บุญธรรม

ผอ.สพป.นธ.๒
ประธาน
กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
ของรัฐ
กรรมการ
กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
ของเอกชน
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายกิติกร ศิรินิกร
๒. นายวิรัตน์ กะตะศิลา
๓. นางลักขณา เสริมสุข
๔. นางสาวพาขวัญ จันทร์แก้วแร่
๕. นางรดา ธรรมพูนพิสัย
๖. นางฮาซานะห์ บินมะอุง
๗. นางวราภรณ์ แก้วสีขาว
๘. นางสาวฟาดีละฮ์ ศรัทธาสุภัคกุล
๙. นางสาวอำไพพร นาคแก้ว
๑๐. นางศรีสุดา รัตนพล
๑๑. นางพิมพรรณ อนันทเสนา
๑๒. นายอาลาวี สะมะแอ

รองผอ.สพป.นธ.๒
รองผอ.สพป.นธ.๒
รองผอ.สพป.นธ.๒
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์

๓
๑๓. นางสาวณชนก ยอมเต็ม
๑๔. นายบัณฑิต วุฒิศาสตร์
๑๕. นางสาวจรรยา กรรมจัด
๑๖. นางชินลักษณ์ พันธ์โภชน์
๑๗. น.ส สุไรยะ บันดาร์
๑๘. นางรัชนี มณีรัตนโชติ
๑๙. น.ส ธิติมา เรืองสกุล
๒๐. นายขวัญชัย สมสิน
๒๑. นายถวิล ดาแก้ว
๒๒. นางสุภาวดี ลายขวะ
๒๓. นายวิทยา ศรีคำขวัญ

เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ
ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
ศึกษานิเทศก์
ผอ.กลุ่มส่งเสริมทางไกลฯ
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
นักวิชาการเงินฯ
ลูกจ้างชั่วคราว

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ

ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒
เป็นประธานในการประชุม
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑. จากสถานการณ์ โรคระบาดไวรัสโคโรน่ า ๒๐๑๙ กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนและกิจกรรมในสังกั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต ๒ ต้องชะลอไป บางกิจกรรมต้องงด เช่น การรับรางวัล
ต่าง ๆ และขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ เช่น
- รางวัลพฤหัสบดี ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ นายจักรกฤช เจริญพันธ์ ผอ.โรงเรียนบ้านศรีพงัน
- รางวัลครูดีในดวงใจ ระดับสพฐ. ได้แก่ นางสาวปัทมา เข็มทอง ครู โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะซามา
- รางวัลคุรุสดุดี
ได้แก่ ๑. นายเฉลิมเกียรติ ตั้งอารมณ์ ผอ.โรงเรียนบ้านซรายอ
๒. นายพยับ สุวรรณนิตย์
ผอ.โรงเรียนบ้านหัวคลอง
๓. นางพิมพรรณ อนันทเสนา ศึกษานิเทศก์ สพป.นธ.๒
๔. นางปริชญา มาสินธุ์
ครูโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
- รางวัลครูดีศรีแผ่นดินขั้นพื้นฐาน กำลังดำเนินการ
๒. วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ผอ.สพป.นธ.๒ มอบหมายให้รองกิติกร ศิรินิกร เข้าร่วมประชุม
และต้อนรับนายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๗ (จังหวัดนราธิวาส)
ซึ่ง ได้ ร่วมสรุ ปผลการลงพื้น ที่ กำกับ ติดตามการดำเนิ น งานตามนโยบายโรงเรี ย นคุณ ภาพของชุ ม ชน (เดิ ม ชื่ อ
โรงเรียนดีประจำตำบล) โรงเรียน Stand alone และโรงเรียนมัธยมสี่มุม เมื อง เพื่ อลดความเหลื่ อมล้ ำและเพิ่ ม
โอกาสทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้แก่ โรงเรียนบ้านลาแล โรงเรียนบ้านกูวา (แว้ง) และโรงเรียน
เวียงสุวรรณวิทยาคม
-ที่ประชุมรับทราบ-

๔
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุม รับรองรายการการประชุม
ไม่มี

รับรอง

ไม่รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ประธานขอสลับเนื้อหาจากวาระการประชุมโดยให้มีการนำเสนองานวิชาการ
ดร.วราภรณ์ แก้วสีขาว
๑. ผลจากการคัดกรองนร.ชั้น ป.๑-๖ รายงานผลการคัด กรองครั้ งที่ ๒ เดื อ นธั น วาคม ๒๕๖๓ ด้ าน
การอ่านออกเขียนได้ ดังนี้
- นั ก เรียนชั้น ป.๑ โดยรวมผลการทดสอบจากครั้ ง ที่ ๒ ด้ านการอ่ านออกเสี ย ง ดี ขึ้น กว่ าครั้ ง ที่ ๑
นักเรียนที่อยู่ในระดับปรับปรุง ได้คะแนนสูงขึ้นร้อยละ ๙.๙๕ ด้านการเขียน นักเรียนที่อยู่ในระดับปรับปรุง ได้
คะแนนสูงขึ้นร้อยละ ๑๓.๕๔
- นักเรียนชั้น ป.๒ ด้านการอ่านออกเสียง นักเรียนที่อยู่ในระดับปรับปรุง ลดลงกว่าครั้งที่ ๑ คะแนน
ลดลงร้อยละ ๔.๘๙ ด้านการอ่านรู้เรื่อง นักเรียนที่อยู่ในระดับปรับปรุง ลดลงกว่าครั้งที่ ๑ คะแนนลดลงร้อยละ
๓.๗๐ ด้านการเขียนคำ นักเรียนที่อยู่ในระดับปรับปรุง ได้คะแนนลดลงร้อยละ ๙.๔๔ ด้านการเขียนประโยค/เรื่อง
นักเรียนที่อยู่ในระดับปรับปรุง คะแนนลดลงร้อยละ ๗.๖๒
- นักเรียนชั้น ป.๓ ด้านการอ่านออกเสียง นักเรียนที่อยู่ในระดับปรับปรุง ลดลงกว่าครั้งที่ ๑ คะแนน
ลดลงร้อยละ ๔.๖๘ ด้านการอ่านรู้เรื่อง นักเรียนที่อยู่ในระดับปรับปรุง ลดลงกว่าครั้งที่ ๑ คะแนนลดลงร้อยละ
๑.๙๕ ด้านการเขียนคำ นักเรียนที่อยู่ในระดับปรับปรุง ได้คะแนนลดลงร้อยละ ๑๐.๗๔ ด้านการเขียนประโยค/
เรื่อง นักเรียนที่อยู่ในระดับปรับปรุง คะแนนลดลงร้อยละ ๓.๒๗
- นักเรียนชั้น ป.๔ ด้านการอ่านออกเสียง นักเรียนที่อยู่ในระดับปรับปรุง ลดลงกว่าครั้งที่ ๑ คะแนน
ลดลงร้อยละ ๐.๕๙ ด้านการอ่านรู้เรื่อง นักเรียนที่อยู่ในระดับปรับปรุง สูงขึ้นกว่าครั้งที่ ๑ คะแนนสูงขึ้นร้อยละ
๑.๒๕ ด้านการเขียนเรื่อง นักเรียนที่อยู่ในระดับปรับปรุง ได้คะแนนลดลงร้อยละ ๓.๑๓
- นักเรียนชั้น ป.๕ ด้านการอ่านออกเสียง นักเรียนที่อยู่ในระดับปรับปรุง ลดลงกว่าครั้งที่ ๑ คะแนน
ลดลงร้อยละ ๑.๖๗ ด้านการอ่านรู้เรื่อง นักเรียนที่อยู่ในระดับปรับปรุง ลดลงกว่าครั้งที่ ๑ คะแนนลดลงร้อยละ
๒.๘๗ ด้านการเขียนเรื่อง นักเรียนที่อยู่ในระดับปรับปรุง ได้คะแนนลดลงร้อยละ ๓.๑๕
- นักเรียนชั้น ป.๖ ด้านการอ่านออกเสียง นักเรียนที่อยู่ในระดับปรับปรุง ลดลงกว่าครั้งที่ ๑ คะแนน
ลดลงร้อยละ ๑.๑๑ ด้านการอ่านรู้เรื่อง นักเรียนที่อยู่ในระดับปรับปรุง ลดลงกว่าครั้งที่ ๑ คะแนนลดลงร้อยละ
๕.๙๓ ด้านการเขียนเรื่อง นักเรียนที่อยู่ในระดับปรับปรุง ได้คะแนนลดลงร้อยละ ๓.๗๔
- นักเรียนชั้น ม.๑ ด้านการอ่าน นักเรียนที่อยู่ในระดับปรับปรุง ลดลงกว่าครั้งที่ ๑ คะแนนลดลงร้อยละ
๖.๕๑ ด้านการเขียน นักเรียนที่อยู่ในระดับปรับปรุง ลดลงกว่าครั้งที่ ๑ คะแนนลดลงร้อยละ ๑๐.๙๙
- นักเรียนชั้น ม.๒ ด้านการอ่าน นักเรียนที่อยู่ในระดับปรับปรุง ลดลงกว่าครั้งที่ ๑ คะแนนลดลงร้อยละ
๗.๓๓ ด้านการเขียน นักเรียนที่อยู่ในระดับปรับปรุง ลดลงกว่าครั้งที่ ๑ คะแนนลดลงร้อยละ ๐.๒๔

๕
- นักเรียนชั้น ม.๓ ด้านการอ่าน นักเรียนที่อยู่ในระดับปรับปรุง ลดลงกว่าครั้งที่ ๑ คะแนนลดลงร้อยละ
๘.๘๑ ด้านการเขียน นักเรียนที่อยู่ในระดับปรับปรุง ลดลงกว่าครั้งที่ ๑ คะแนนลดลงร้อยละ ๔.๐๓
ส่วนระดับอื่น ๆ เช่น พอใช้ ดี ดีมาก โดยรวมผลการสอนสูงขึ้น
ผอ.สว่าง ชินพงษ์
- ข้อมูลการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.๑ มีข้อมูลคลาดเคลื่อน ในช่อง ของชั้น ป.๑ ระดับดี
มากไม่มีคะแนนปรากฏ
ดร.วราภรณ์ แก้วสีขาว
ขออภัยที่นำข้อมูลมาลงคลาดเคลื่อน สืบเนื่ องจากการดึงข้อมูลมากรอกไม่ครบ จะดำเนินการแก้ไขให้
เรียบร้อย
ผอ.สพป.นธ.๒
- ผลจากการพั ฒ นาคะแนนดี ขึ้ น และจากการนิ เทศขั บ เคลื่ อ นเยี่ ย มโรงเรี ย นในสั ง กั ด โรงเรี ย น
มีนวัตกรรม และได้มีความตั้งใจในการสอน ให้นักเรียนสามารถอ่านได้
ดร.วราภรณ์ แก้วสีขาว
- การขับเคลื่อนภาษาไทย RT มีการสอบ ระหว่างวันที่ ๙-๑๒ เมษายน ๒๕๖๔ กรรมการคุมสอบ สอบ
ทุกโรงเรียน การอ่านให้โรงเรียนดำเนินการเอง
- แผนการขับเคลื่อน หลังจากวิเคราะห์ข้อมูล ได้วาง Road Map การอ่านออกเขียนได้ของสพป.นธ.๒
(เอกสารดั ง แนบ) ขอกำหนดค่ า เป้ า หมายการอ่ า นออกเขี ย นได้ ๘๕ % ซึ่ ง ตกลง MOU ให้ โรงเรี ย นเขี ย น
กระบวนการที่ทำให้ผลการอ่านออกเขียนได้สูงขึ้น และมีการท้าพิสูจน์การอ่านออกเขียนได้ ๑๐๐%
ผอ.สพป.นธ.๒
- งานด้านการวัดผล การสอบ O-NET เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมามีหนังสือราชการ เรื่อง งด
การสอบ O-NET และให้เป็น สิท ธิ์ของนั กเรีย นสามารถสมัครสอบตามความสมัครใจ และมอบให้ ศน.อำไพพร
ชี้แจงที่ประชุม
ศน.อำไพพร นาคแก้ว
- จากประเด็นการสอบ O-NET โรงเรียนสามารถสอบเพื่อนำผลการสอบมาวิเคราะห์และพัฒนาจุดเด่น
จุด ด้ อยของนัก เรียน ซึ่งข้อสอบที่ใช้เป็น ข้อ สอบที่ มี ม าตรฐาน ผ่ านผู้เชี่ ย วชาญ จากมาตรการสพป.นธ.๒ ไม่ มี
การบังคับให้นักเรียนทุกคนสอบ แต่ให้มีการสอบสำหรับโรงเรียนและนักเรียนทีมีความสมัครใจ สำหรับสพป.นธ.๒
ขณะนี้ไม่มีข้อสอบที่มีมาตรฐาน ข้อดีของการสอบ
๑) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๒) พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมากขึ้น
สำหรับการสมัครเพื่อยืนยันนักเรียนเข้าสอบ เปิดระบบวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์
๒๕๖๔ ให้โรงเรียนเข้าไปยืนยันในระบบ โดยที่ผ่านมาโรงเรียนได้เข้าไปกรอกข้อมูลผู้เข้าสอบในระบบเรียบร้อย
แล้ ว แต่ก ารยืนยัน ข้อมูลนัก เรียนยังไม่ครบ ๑๑๙ โรงเรีย น โดยเพิ่ ม โรงเรี ย นนอกสัง กัด มา ๒ โรงเรีย น ได้ แก่
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (บ้านลีนานนท์)

๖
ผอ.พรวิทย์ เพชรสลับแก้ว
๑. อำเภอสุคิริน กำลังจะมีการประชุมบุคลากรของอำเภอ เรื่องการสอบ O-NET ผอ.พรวิทย์รับอาสาจะ
ดำเนินการประสานให้
๒. ความสมัครใจของการสอบของนักเรียนในอำเภอสุคิริน จะมีการประชุมผู้ปกครอง ชี้แจงเป้าหมาย
การสอบ O-NET ให้ผู้ปกครองทราบ เพื่อ นำผลจากการสอบไปเทีย บกั บค่ากลางว่าผู้ เรี ยนในโรงเรี ยนมีผลเป็ น
อย่ างไร ผล O-NET สามารถนำไปวิเคราะห์ เช่น เดี ย วกั บผลของการสอบ RT และสามารถนำผลไปขับเคลื่ อ น
การพัฒนาการศึกษาได้
ผอ.สพป.นธ.๒
ผอ.สพป.นธ.๒ มอบหมายให้ ร องกิ ติ ก ร ศิ ริ นิ ก รและศน.อำไพพร นาคแก้ ว ดำเนิ น การแจ้ ง และ
ประชาสัมพันธ์ การสอบ O-NET ผ่าน VDO Conference แจ้งขอความร่วมมือเรื่องการดำเนินการสอบ O-NET
สำหรับครูคุมสอบให้เป็นครูในโรงเรียนเครือข่ายเดียวกัน
ศน.อำไพพร นาคแก้ว
ได้มีการนัดแนะและประสานงานกับกลุ่ม ICT เพื่อจัดทำคลิปในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
รองผอ.สพป.นธ.๒ กิติกร ศิรินิกร
- การสอบ O-NET ไม่ได้สร้างความกดดัน ไม่มีโทษ มีประโยชน์ในการใช้ข้อมูล เพื่อวัดและประเมินผล
มี ข้อ สอบที่ เป็น มาตรฐานสามารถวัดและประเมิ น ผลนั ก เรี ย นได้ เนื้ อ หาในคลิ ปถึง โรงเรี ย น สร้ างการรับ รู้ถึ ง
ประโยชน์และข้อดีของการสอบ O-NET
ผอ.อวิรุทธิ์ ยาเซ็ง
ในส่วนของการเคลื่อนไหวของโรงเรียนเอกชน ทางหน่วยงานได้ขอความร่วมมือให้โรงเรียนกรอกข้อมูล
แต่ยังไม่ได้ดำเนินการเรื่องการจัดสนามสอบ
ศน.ฮาซานะห์ บินมะอุง
การทดสอบ I-NET สทศ.ได้จัดสรรงบประมาณมาเรี ย บร้อ ย ปฏิ ทิ น และกำหนดการดั งนี้ วั น ที่ ๒๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดำเนินการสอบ I-NET วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ รับข้อสอบเพื่อตรวจ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔
ประกาศผลสอบ จะมีก ารดำเนิน การนิ เทศ I-NET วันที่ ๑-๑๕ กุม ภาพั นธ์ ๒๕๖๔ E-PLC ยั่ งยืน ต่อ ยอด เป็ น
เครื่องมือช่วยโรงเรียนเรื่องการนิเทศอิสลามศึกษา
ศน.พาขวัญ จันทร์แก้วแร่
รัฐมนตรี ยังไม่มีมติว่าจะดำเนินการสอบหรือไม่ อย่างไร ต้องรอประกาศ ซึ่งอาจมีกรณี การสุ่มสอบ
หรืออาจจะมีการสอบเหมือนเดิมปกติ
ศน.ธิติมา เรืองสกุล
การดำเนินงานประกันคุณภาพ ขณะนี้ทางสพฐ.ขอความร่วมมือให้สพป.นธ.๒ ส่งรายชื่อโรงเรียนจำนวน
๕๐ โรงเรียน เพื่อดำเนินการประเมินจากภายนอกปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ลักษณะการประเมินผู้ประเมินอ่านจาก
SAR ปี ก ารศึกษา ๒๕๖๒ ที่ทางโรงเรียนและสพป.นธ.๒ ได้ อั พ โหลดข้อ มู ลไปยัง สพฐ. และมี ค่าคะแนนเพี ย ง
๓ ระดับ ได้แก่ ดีพ อใช้และปรับปรุง กรณีโรงเรียนไม่พอใจในการประเมินผลจากการอ่าน SAR สามารถโต้แย้ ง
เพื่อให้มาประเมินแบบ Site Visit และปรับผลจากการประเมินที่พบเป็น ระดับดีมาก และดีเยี่ยมได้

๗
ศน.พาขวัญ จันทร์แก้วแร่
โครงการที่ได้นำเสนอของบประมาณจากสพป.นธ.๒ และได้ดำเนินการไปแล้ว ได้แก่โครงการการสร้าง
ดิ จิทั ล แพลตฟอร์ม ซึ่ งมี วัตถุป ระสงค์ ๑) เพื่ อ พั ฒ นาครู ในการสร้ างแพลตฟอร์ ม ใน Google เพื่ อ เป็ น สื่ อ ใน
การเรียนการสอน ทาง Google Drive ๒) Google Classroom ๓) Google Form ๔) Google Meet ของครู ๕)
เกม Online Kahoot NIGI ๖) ครูได้รับเทคนิ คการสอน หลั งจากการอบรมผ่านไป มีแผนจะดำเนิ นการนิ เทศ
ติดตามทุกโรงเรียน
ผอ.สพป.นธ.๒
การใช้แพลตฟอร์ม สอดคล้องและรองรับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙
ศน.ลาภวัต บุญธรรม
- การพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา
กำหนดประเด็นการนิเทศ ดังนี้
๑) สถานการณ์จากไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ระลอก ๒
๒) นิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพ
- นิเทศหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
- นิเทศระบบนิเทศภายในโรงเรียน
- นิเทศการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
- นิเทศยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
- การนิเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
๑. การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning
๒. การส่งเสริมวินัยนักเรียนในโรงเรียน
๓. เพศวิถีศึกษา
๔. การใช้สื่อและเทคโนโลยี
๓) นิเทศตามจุดเน้นและนโยบายของสพฐ.และสพป.
๔) นิเทศตามบริบทของสพป.
ผอ.สพป.นธ.๒
- ให้มีการนิเทศเชิงวิชาการไม่เน้นปริมาณ เน้นคุณภาพ ให้ลงประเมินตามเครื่องมือประเมิน และให้เน้น
การนิเทศเรื่องหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในโรงเรียน จากการนิเทศของศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่มร่วมกับทีมจิต
อาสาที่ผ่านมาช่วงเปิดภาคเรียนผลจากการนิเทศได้รับการตอบรับจากโรงเรียนดีมาก โรงเรียนได้รับความรู้จากทีม
จิตอาสา ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- การนิเทศโรงเรียนจากชุมชน ผู้ปกครองมาร่วมนิเทศสามารถทำได้หรือไม่อย่างไร
ผอ.พรวิทย์ เพชรสลับแก้ว
- โรงเรียนนิคมพัฒนา ๑๐ ได้ดำเนินการโดยมีการนิเทศภายในจากตัวแทนผู้ปกครอง ๑-๒ คน มาร่วม
นิเทศครูทุกคน ซึ่งอย่างน้อยครูได้รับการนิเทศภาคเรียนละ ๑ ครั้ง โรงเรียนนิคมพัฒนา ๑๐ ดำเนินการโดยให้แต่
ละชั้น คัดเลือก ๑) ผู้ปกครองที่มีเวลา ๒) ผู้ปกครองสามารถแสดงความคิด เห็ นได้ ๓) ผู้บริ หารชี้แจงผู้ปกครอง
คณะนิ เทศ ประกอบด้วย ผอ.รร. /รองผอ.รร./ครูวิชาการ/ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/ผู้ปกครอง แนวทาง

๘
การนิเทศ โดยมีเครื่องมือ จากโรงเรียนให้แก่ทีมนิเทศภายใน ๔) ต้องสังเกตการสอนโดยนั่งสังเกต บันทึกผลตาม
เครื่องมื อ ๕) หลังจากการนิ เทศร่วม AAR ระหว่างครู ผู้ ปกครอง มี การเติ มเต็ม แลกเปลี่ย นเรียนรู้ (หั วใจหลัก )
ข้อค้นพบ/เสนอแนะ ที่พบ ไม่ควรให้ผู้ปกครองนิเทศห้องเรียนลูกของตนเอง
ผอ.สพป.นธ.๒
ระบบการนิเทศภายใน การประชุมอบรม โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส ขอเข้าร่วมรับการนิเทศ
จากสพป.นธ.๒ ถ้ามีแผนให้ร่วมลงเยี่ยมนิเทศ มอบหมายให้รองวิรัตน์ กะตะศิลา
ศน.ลาภวัต บุญธรรม
โครงการที่ก ลุ่ม นิ เทศ ติดตามประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษา เสนอรวมทั้ งสิ้ น ๙ โครงการ เพื่ อ เป็ น
การพัฒนาคุณภาพของสพป.นธ.๒ โครงการที่ ๑ โครงการนิเทศ ติดตามตรวจสอบและประเมินผล เพื่อขับเคลื่อน
และสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการก.ต.ปน. เพื่อให้ข้อเสนอแนะแก่คณะอนุกรรมการ ทั้ง ๑๖ เครือข่าย ซึ่ง
ตามโครงสร้างมีการนิเทศ ๔ ฝ่ายงาน โดย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ คุณภาพ ทั้ง ๕ ด้าน ได้มีบรรจุในแผนปฏิบัติ
การของสพป.นธ.๒ และมีคำสั่งคณะกรรมการตามโครงการ
ผอ.สพป.นธ.๒
มอบหมายให้สุไรยะ บันดา อธิบายการเขียนโครงการตามแบบรูปแบบใหม่
สุไรยะ บันดาร์
เนื่องจากมีมติครม.ให้มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องแผน ๓ ระดับ สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
แผนความมั่น คง แผนปฎิรูปประเทศ แผนแม่ บทย่อ ย แผนของหน่ วยงานคือ แผนกระทรวงศึก ษาธิก าร สพฐ/.
สพป.นธ.๒ มีรูปแบบวิเคราะห์ตามหลัก XYZ ทางสพป.นธ.๒ ได้ให้ความรู้แก่ผู้บริหาร บุคลากรในสำนักงานเขต
พื้ น ที่ และเมื่ อ ดำเนิ น การเขียนโครงการเรีย บร้อ ยให้ ก รอกข้อ มู ลในระบบ E-MEN SCR (ระบบการตรวจสอบ
รายงานโครงการ)
กลุ่มงานอำนวยการ
นางรัชนี มณีรัตนโชติ
แจ้งผลการรายงานการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประจำปี
๒๕๖๓ ซึ่งได้รับรายงานและประกาศจากสพฐ.
สพป.นธ.๒ โดยภาพรวมการตอบตัวชี้วัด ระดับคุณภาพคะแนน ๙๑.๑๔๕
จาก ๑๘๕ เขตทั่วประเทศอยู่ในลำดับที่ ๓๐ คะแนน ๔.๕๗๒
ระดับภาคใต้ ได้ลำดับที่ ๔ จาก ๓๐ เขต
ระดับจชต. ได้ลำดับที่ ๒ จาก ๑๑ เขต (ปัตตานี เขต ๑ ลำดับที่ ๑)
ทั้งโรงเรียน กลุ่มงานในสพป.นธ.๒ ให้ความร่วมมือกันตอบข้อมูล อยู่ในระดับที่น่าพอใจ
ผอ.สพป.นธ.๒
การจัดระดับคุณภาพเกรด A
กลุ่มการเงินและสินทรัพย์

๙
รองผอ.สพป.นธ.๒ รองลักขณา เสริมสุข
งานการเงิน สำนั กงานตรวจเงิ นแผ่ น ดิน แจ้ง ว่าสำนั กงานการตรวจเงิน แผ่น ดิ น ได้ มีก ารสุ่ มตรวจ มี
ข้อสังเกตว่า
๑) เงินอุดหนุนเรียนฟรี ๑๕ ปี โรงเรียนไม่ได้จัดทำทะเบียนคุมเงินอุดหนุนแยกแต่ละประเภท ต้ องให้มี
การแยกแต่ละประเภทไม่เขียนรวม โดยแยกเป็น ค่าจัดการเรียนการสอน/ค่าหนังสือเรียน/ค่าอุปกรณ์การเรียน/
ค่าเครื่องแบบนักเรียน/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๒) การใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนที่เบิกจากกรมบัญชีกลางแล้วหรือคลังจังหวัดไปแล้วให้เบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ ให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณหรืออย่างช้าภายในปีงบประมาณถัดไป กรณีสิ้นสุดโครงการหรือยกเลิก
โครงการ ถ้ามีเงินเหลือจ่ายในบัญชี ให้นำส่งคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดิน
๓) รถโรงเรียน หรือรถสพป.นธ.๒ การทำประกันรถยนต์ ประกันชั้น ๑ ไม่สามารถทำได้ ห้ามนำเงินไป
ใช้ งานเกษี ย ณ มุทิตาจิต เครื่อ งแบบ นศท. ปฏิ ทิ น ตั้ งโต๊ ะ หรือ ค่าใช้ จ่ายที่ ไม่ สะท้ อ นและส่ง ผลต่ อ การพั ม นา
การศึกษาถ้าชี้แจงได้สามารถทำได้
นางสุภาวดี ลายขวะ
การดำเนิ น การใน ปี ๒๕๖๓ การดำเนิ น การด้ านครุภั ณ ฑ์ สพป.นธ.๒ ทำเอกสารสำรองเงิ น (CX)
ทั้งหมด ๙๓ รายการ ผ่าน ๔๙ รายการ ตกไป ๔๔ รายการ รอหนังสือจากสพฐ. ทราบว่าขณะนี้สพฐ.ยกเลิก CX
ทั้งหมดไม่อนุมัติ สพฐ.มีหนังสือให้อุทธรณ์ ที่ยังไม่ได้ครุภัณฑ์ ๑๑ รายการ วิชาการเกษตร อาเซียน อาหารและ
โภชนาการ ห้องสมุด วิทยาศาสตร์ ที่ได้มาโต๊ะเก้าอี้ ชุดฝึกทักษะก่อนประถมและประถมศึกษา นอกนั้นตกไม่ผ่าน
ค่าก่อสร้าง รร.บ้านโคกมือบา มิตรภาพที่ ๒๒๓ ได้รับเงินงบประมาณผูกพันข้ามปี ๖๑-๖๒ ทำไม่ทันต้องยกเลิก จึง
ยื่นเรื่องไปอีก ๑ รอบ
ผอ.พรวิทย์ เพชรสลับแก้ว
สพป.ดำเนินการถ้ามีงบประมาณทั้งเขต ต้องมีการเสนอราคา ไม่มีผู้มายื่น คัดเลือก ฉะนั้นเสนอสพฐ.ให้
โรงเรียนได้ดำเนินเอง การดำเนินการจะได้รวดเร็วขึ้น
ผอ.สพป.นธ.๒
- ปัญหาการเบิกจ่ายสพฐ.หวังดีเพื่อลดภาระของโรงเรียนให้เป็นหน้าที่ของสพป.นธ.๒
- ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรื่อ งที่ น่ ายิ น ดี พึ ง พอใจ ในการทำ PO ในงบลงทุ น ทำได้ สูง ๙๐% แต่ มี
ปัญหาการเบิกจ่ายงบลงทุนแค่ ๑% เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ สภาพบริบททั่วไป (กรมบัญชีกลางประเมินมา)
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายถวิล ดาแก้ว
- เรื่องการย้ายวันสุดท้าย
ผอ.สพป.นธ.๒
- แสดงความยินดีกับนายถวิล ดาแก้ว และนางรัชนี มณีรัตนโชติ ได้รับสายสะพายทั้ง ๒ ท่าน
- การรับบุคลากร ๓๘ ค (๒) รอรับมาเต็มกรอบกำลัง

๑๐
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา
นางชินลักษณ์ พันธ์โภชน์
- ครูผู้เกษียณในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ นี้มารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ มี
เงินช่วยเหลือครูอาวุโส ซึ่งได้ดำเนินการแจ้งโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อย
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผอ.สพป.นธ.๒
- การเปิดรับเด็กอนุบาล ๓ ขวบ ขออนุมัติไปยังกศจ. จำนวน ๑๘ โรงเรียน ได้รับอนุมัติทั้ง ๑๘ โรงเรียน
มีการประชุมกรรมการรับนักเรียน
กลุ่มกฎหมายและคดี
ไม่มี
กลุ่มตรวจสอบภายใน
ไม่มี
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
รองลักขณา เสริมสุข
๑. เน้นการนำ ICT ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในสำนักงานฯ
หลังจากการอบรม จะมีการติดตามภายใน ๑ เดือน ติดตามจะต้องส่งอะไรบ้าง และติดตามร่วมกับกลุ่มนิเทศฯ มี
การติดตามผลงานของครูที่เข้ารับการอบรมดิจิทัล แพลตฟอร์ม
๒. การติดตามการติดเชื้อระลอกใหม่ได้มีการติดตาม ๓ กรณี
๒.๑ รร.ที่ ติดชายแดนมาเลเซี ย เน้ น ให้ โรงเรี ย นทำประวั ติ นั ก เรี ย นพร้ อ มบุ คคลในครอบครั ว
บุคลากร ครู ผู้ปกครอง เพราะมีการเดินทางผ่านช่องทางธรรมชาติ
๒.๒ กรณีมีเหตุการณ์รุนแรง มีการเตรียมการแบบการสอนแบบผสมผสาน
* รร.ขนาดเล็ก สอนแบบ Onsite
* รร.มีนักเรียนมากกว่า ๑๒๐ คน ขึ้นกับความเหมาะสมของโรงเรียน
๒.๓ แบบควบคุม ไม่ได้ ที่ผ่านสพฐ.ให้ โรงเรียนใช้ DLTV ไม่เหมาะสมกับรร.และผู้ ปกครองที่ไม่มี
ระบบสั ญญาณ สพฐ.สำรวจและไม่สามารถแก้ปัญหาได้ เน้นให้ใช้แบบ On demand คือการดูย้ อนหลัง DLTV
และ On Hand จากแบบฝึกหัด
กลุ่มนโยบายและแผน
รองกิติกร ศิรินิกร
นโยบายเร่งด่วนจากกระทรวง จากการร่วมติดตามกับคณะท่านณัฐพงษ์ นวลมาก โรงเรียนคุณ ภาพ
ชุมชน ๑๔ โรงเรียน เลือกโรงเรียน Stand Alone ได้แก่ โรงเรียนบ้านกูวา (แว้ง) การรวมโรงเรียน ๔ โรงเรีย น
เหลือ ๑ โรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนบ้านลาแล โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม งบที่ได้ต้องตัดไป เพราะต้องนำมา
ให้ความสำคัญกับโรงเรียนคุณภาพชุมชน

๑๑
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ผอ.สพป.นธ.๒
โครงการที่เขียนเสนอทั้ง ๙ โครงการของกลุ่มนิเทศ (ตามเอกสารหมายเลข ๗)
๑. โครงการพัฒนาเครือข่ายนิ เทศ ติด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลการจัดการศึกษา ศน.ลาภวั ต
บุญธรรม (ดำเนินการแจ้งรายละเอียดแล้ว)
๒. โครงการดิจิทัล แพลตฟอร์ม ศน.พาขวัญ จันทร์แก้วแร่ (ดำเนินการแจ้งรายละเอียดแล้ว)
๓. โครงการพัฒ นาคุณ ภาพ ๑ โรงเรีย น ๑ นวั ต กรรม ศน.พาขวั ญ จั น ทร์ แก้ วแร่ (ดำเนิ น การแจ้ ง
รายละเอียดแล้ว)
๔. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรวม ศน.รดา ธรรมพูนพิสัย
ได้ของบประมาณจาก สพป.นธ.๒ จำนวน ๖๙,๒๑๐ บาท ได้เนินการ ๓ กิจกรรม ๑) ประชุมชี้แจง
๒) อบรมหลักสูตรผู้คัดกรอง ๓) นิเทศ ติดตามครูพี่เลี้ยง
๕. โครงการคุณธรรม ศน.รดา ธรรมพูนพิสัย มีจำนวน ๑ กิจกรรม ใช้นวัตกรรมดิจิทัล คลิปวิดีโอเพื่อ
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
๖. โครงการคณิตสร้างสรรค์ ศน.อำไพพร นาคแก้ว ดำเนินการให้ความรู้ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนแก่ ครู มีงบประมาณการขับเคลื่อนโครงการน้ อ ย มี การพั ฒนาครู ผู้สอนคณิ ต ศาสตร์ โดยทำหนั ง สั้ น
คณิตศาสตร์ เมื่อมีหลายเรื่อ ง หลายตอน สามารถต่อยอดเป็น คลังข้อสอบของสพป.นธ.๒ ได้ หลังจัดกิจกรรรม
โครงการมีการประกวดหนังสั้นและมอบรางวัล
๗. โครงการวัดและประเมิน ผล ศน.อำไพพร นาคแก้ว ระดั บสถานศึก ษา ครูอ าจจะออกข้อสอบไม่
ครอบคลุมจึงมีการใช้รูปแบบดิจิทัลเข้ามาช่วย นักเรียนสามารถทราบผลการวัดและประเมินของตนเอง
๘. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ศน.ธิติมา เรืองสกุล เนื่องจากไม่มีงบประมาณจัดสรรจากสพฐ.
จึงของบประมาณจากสพป.นธ. ๒ ดำเนิน การ ๕ กิ จกรรม ๑) จัด ประชุ มชี้แจงโรงเรีย น ๕๐ โรงเรียน เพื่ อการ
รองรั บการประเมิน จากผู้ประเมิน ภายนอก ๒) อบรมผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษา เรื่ อ งระบบการประกั น คุ ณ ภาพ
๓) ประชุมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัยและประถมศึกษา เรื่องการเขียนรายงาน SAR ซึ่งแต่ละปีมีการปรับรูปแบบ
การเขียน SAR ที่แตกต่างกันไป ๔) การสังเคราะห์ SAR ๕)การประกวด IQA AWORD
๙. โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศน.ฟาดีละฮ์ ศรัทธาสุภัคกุล เพื่ อ
สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ครูผู้สอนวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ๓ กิ จกรรม ๑) กิจกรรมอบรมเรื่อ งวิท ยาการ
คำนวณ ๒) STEM Education แก่ครู ๑๑๗ โรงเรีย น ๓) การจัด การเรีย นรู้ นานาชาติ แก่ โรงเรีย นขยายโอกาส
และมีการนิเทศติดตาม ค้นหา Best Practice
ผอ.สพป.นธ.๒ ขอข้อเสนอแนะจากกรรมการที่ประชุม แบบปลายเปิด
ผอ.สว่าง ชินพงษ์
ตามแผนการขับเคลื่อนภาษาไทย การตั้งเป้าหมาย ๘๕% ใช้ฐานใดในการตั้งเป้าหมาย เพราะค่า ๘๕%
ตั้งค่าสูงเกินไปหรือไม่
ดร.วราภรณ์ แก้วสีขาว
ฐานการสอบคัดกรองครั้งที่๒ เอาระดับดีและดีมาก ไม่ถึง ๘๕% จึงใช้ฐานตั้งแต่ระดับพอใช้ ถึงระดับดี
มาก

๑๒
ผอ.สว่าง ชินพงษ์
เสนอแนะให้สพป.นธ.๒ หาวิธีคิดให้โรงเรียนเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมาย เพราะโรงเรียน คือ ผู้ปฏิบัติ และ
มีเอกสาร คู่มือให้โรงเรียน และโครงการ ทั้ง ๙ โครงการไม่มีโครงการอ่านออกเขียนได้ภาษาไทย
ผอ.สพป.นธ.๒
โครงการที่ขอจากสพป.นธ.๒ ไม่มีโครงการภาษาไทย สืบเนื่องจากโครงการที่ของบไปเป็นโครงการที่
ต้องมีการตอบตัวชี้วัด ภาษาไทยมีงบจากศปบ.
ผอ.อภิชาติ แก้วสุริจันทร์
- ยินดีกับวิทยฐานะเชี่ยวชาญของผอ.สพป.นธ.๒ และทุกท่านที่ได้รับรางวัลดังที่กล่าวมา ขอขอบคุณทุก
ท่านที่ทุ่มเทในการทำงานในนามก.ต.ป.น. พร้อมให้กำลังใจกับพวกเราทุกคน
- ทุกคนต้องร่วมกันทำงานตามนโยบาย นโยบายมีสิทธิ์ไม่เห็นด้วย แต่ต้องปฏิบัติตามนโยบาย ทุกคน
ต้องร่วมกันทำงาน อย่าทำคนเดียว
- กรรมการสถานศึกษามีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาของโรงเรียน
- ขอชื่นชมการทำงานของทุกคน
ผอ.โสรยา อาแซ
เสนอข้อที่ ๑ I-NET ผลการทดสอบต่ำกว่าโรงเรียนตาดีกา ครูอิสลามศึกษาขาดการนิเทศ ไม่มี ความ
Active ในการปฏิบัติงาน มีเงินเดือนน้อยไม่มีการเลื่อนเงินเดือน ไม่มีขวัญและกำลังใจ มีโครงการที่ส่งเสริมพัฒนา
บุคลากรอิสลามแบบเข้มหรือไม่ สืบเนื่องจากมีการทดสอบระดับชาติเช่นกันจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาครูอิสลาม
แบบเข้ม ครูอิสลามศึกษาถูกทอดทิ้ง ขาดการนิเทศ ไม่ทราบตัวชี้วัดที่ตนเองจะสอน หรือเสนอว่าการสนับสนุนทาง
ระบบดิจิทัลโครงการของศน.พาขวัญ ควรจะพัฒนาครูกลุ่มนี้ด้วย หรือการพาทำ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ศน.ฮาซานะห์ บินมะอุง
การขับเคลื่อนอิสลามศึกษา ไม่มีการตอบตัวชี้วัดของสพป.นธ.๒ รองบประมาณจากศปบ. และที่ผ่านมา
ได้ มี ก ารพั ฒ นาครู อิ ส ลามศึ ก ษาไปแล้ ว สพป.นธ.๒ ได้ มี ก ารขั บ เคลื่ อ นไปแล้ ว แต่ มี ข้ อ จำกั ด ที่ ไ ม่ ไ ด้ มี
การประชาสัมพันธ์งานอิสลามศึกษา ขณะนี้ได้มีการนิเทศ ติดตามทางดิจิทัล แพลตฟอร์ม ซึ่งได้ผลชัดเจนดีมาก ครู
อิสลามศึกษาได้สะท้อนผลมายังสพป.นธ.๒ และผ่านทางชมรมอิสลามศึกษา
ผอ.โสรยา อาแซ
เสนอข้อ ๒ จากการร่วมนิเทศโรงเรียน Active Learning เรื่องดิจิทัลแพลตฟอร์ม ต้องการให้ สำรวจ
การของบประมาณคอมพิวเตอร์ สืบเนื่องจากหลายโรงเรียนไม่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ผอ.สพป.นธ.๒
การซื้อคอมพิวเตอร์ มีข้อจำกัดในการจัดซื้ออุปกรณ์ ซอฟแวร์พัฒนาก้าวหน้า แต่อุปกรณ์ยังขาดแคลน
ผอ.อวิรุทธิ์ ยาเซ็ง
การดำเนินงานของสพป.นธ.๒ ดีมาก การตั้งเป้าหมายการทำโครงการสนองต่อ งาน และเรื่องที่ทำจะดี
มาก ถ้าทำแล้วไม่สนองไม่มีผลไม่มีประโยชน์

๑๓
ผอ.ริ นทร์ คงชูดวง
การพัฒ นาเรื่องการอ่านออกเขียนได้ เป็ น โครงการที่ต้องให้ค วามสาคัญ และขณะเดียวกัน มี
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทีย่ งั อ่านไม่ออก ซึ่งเป็ นปั ญหาทีแ่ ก้ไม่ตก แต่มคี วามสามารถอีกด้าน คือการกีฬา
และการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก และทุกโรงเรียนอยากเห็นกระบวนการพัฒนาของโรงเรียนที่เข้มข้น เห็น
ด้วยกับการดาเนินโครงการของศน.วราภรณ์ แก้วสีขาว
ผอ.สพป.นธ.๒
ขอเน้นการนิเทศ “เคี่ยวให้ข้น คนคุณภาพ”
ผอ.จารีย์ พุฒยืน
๑. การแก้ ปั ญ หาการอ่ านไม่อ อก การเขีย นไม่ ไ ด้ การท้ าพิสูจ น์ อ่านออกเขียนได้ ๑๐๐ % มี
โครงการต่อเนื่องหรือไม่ ถึงเดือนเมษายนใช่หรือไม่
๒. การขอข้อมูลจากสพป.นธ.๒ ยังไม่ถึงห้วงเวลาที่กาหนดส่ง สพป.นธ.๒ ได้ทวงงานไปทาง
ช่องทางไลน์ ซึ่งโรงเรียนทราบกาหนดวัน เวลา ส่ง ฉะนัน้ ขอความร่วมมือสพป.นธ.๒ ถ้าต้องการข้อมูลช่วง
ไหนให้แจ้ง เพราะโรงเรียนส่งตามกาหนดแน่นอน และบางโรงเรียนส่งข้อมูลแล้ว แต่ทางสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษายังทวงงาน
ผอ.สพป.นธ.๒
รับทราบและจะดาเนินการแจ้งกลุ่มงานทุกกลุ่ม
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
ผอ.ริ นทร์ คงชูดวง
การสอบ O-NET หลายโรงเรียนไม่ได้ส่งเด็ กหลังห้องเข้าสอบ ขอความร่วมจากสพป.นธ.๒ ให้เน้นย้ ำ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนั้น ๆ ด้วยซึ่งนร.จะเสียโอกาสการเข้าสอบ
ศน.อำไพพร นาคแก้ว
โรงเรียนที่ส่งเด็กเข้าสอบไม่ครบ ๑๐๐% สืบเนื่องจาก ๑) เด็กขาดเรียน ๒) เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้
ผอ.สพป.นธ.๒
ความเข้มแข็งของผอ.กลุ่ม/ศึกษานิเทศก์ สพป.นธ.๒ ไม่หนีระดับสุดท้าย แต่เราหนีโดยการพาตัวเองไป
ในระดับที่สูงกว่า ฝากศึกษานิเทศก์ ให้นิเทศจากกิจกรรมที่ได้จัดให้โรงเรียนวางแผนการนิเทศให้ชัดเจน
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๓๐ น.
พิมพรรณ อนันทเสนา
(นางพิมพรรณ อนันทเสนา)
ผู้จดรายงานการประชุม
ลาภวัต บุญธรรม
(นายลาภวัต บุญธรรม)

สุพจน์ มณีรัตนโชติ
(นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ)

๑๔
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ผู้รับรองรายงานการประชุม

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง สพป.นราธิวาส เขต ๒
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