รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓
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
๑๓. นางสาวณชนก ยอมเต็ม

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

๑๔. นางฐิติยา จันทรเดิม
๑๕. นางสาวจรรยา กรรมจัด

พนักงานราชการ
พนักงานราชการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ

ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒
เป็นประธานในการประชุม
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานกล่าวต้อนรับและแนะนำคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ชุดใหม่ จำนวน ๙ ท่าน โดยได้รับการเสนอชื่อ
และผ่านการพิจารณาคัดเลือก เป็นการประชุมครั้งแรก
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุม รับรองรายการการประชุม
 ไม่มี



รับรอง

 ไม่รับรอง

(สืบเนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก)
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ และ ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๑. ผลจากการนิเทศการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ รายงานโดยศน.พิมพรรณ อนันทเสนา
ศน. พิมพรรณ อนันทเสนา
ผลการนิเทศภาพรวมระดับ สพป.นธ.๒ โดยมีคณะนิเทศ ๕ คณะ (ตามหนังสือคำสั่งสพป.นธ.๒) ซึ่งคณะนิเทศ
ประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.นธ.๒, ผอ.กลุ่มในสพป.นธ.๒ จำนวน ๑๐ กลุ่ม, ศึกษานิเทศก์ และผู้ทรงคุณวุฒิ นิเทศจิต
อาสา การรายงานผลการนิเทศ ได้สรุปจากคณะนิเทศทั้ง ๕ อำเภอ ดังนี้
ผลจากการนิเทศ ๕ ด้าน ได้แก่ ๑. ด้านบริหารทั่วไป ๒. ด้านบุคคล ๓. ด้านวิชาการ ๔. ด้านงบประมาณ และ
๕. ด้านนโยบาย ดังนี้
๑) ด้านบริหารทั่วไป
โดยภาพรวมทุกอำเภอ มีการเตรียมความพร้อมด้านสภาพแวดล้อมร่มรื่น สะอาด สวยงามปลอดภัย เอื้อต่อ
การจัดการเรียนการสอนและเอื้อต่อการเรียนรู้ (รายละเอียดดังแนบ)
๒) ด้านบุคคล
โดยรวม ความต้องการพัฒนาตนเองของครูผู้สอน คือ การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนตรง
ตามสาขาวิชาเอก หรือวิชาที่สอน, การผลิตสื่อด้วยเทคโนโลยี วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาตนเองเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ และ
ต้องการพัฒนาตนเองในสาระการเรียนรู้ที่ไม่เคยได้รับการอบรม เช่น ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา บุคลากรครบชั้นทุก
โรงเรียนขาดแคลนครูตามวิชาเอก

๓) ด้านวิชาการ
โดยภาพรวมโรงเรียนมีการเตรียมความพร้อม สำหรับการจัดการเรียนการสอนเปิดภาค มีบางโรงเรียนไม่มี
ความพร้อม ซึ่งเปิดเรียนและทำความสะอาดห้องเรียนในวันแรก
โรงเรี ยนมี การสอนชดเชยทุ กโรงเรี ยนเพื่ อให้ ครบตามจำนวนชั่ วโมงและจำนวนวั น แต่ มี วิ ธี การที่
หลากหลาย เช่น เรียนชดเชยในวันนักขัตฤกษ์ เพิ่มจำนวนชั่วโมงสอนในแต่ละวัน เรียนในวันเสาร์ วันอาทิตย์ แต่มีบาง
โรงเรียนไม่สามารถสอนชดเชยในวันเสาร์อาทิตย์ เนื่องจากนักเรียนต้องไปเรียนในโรงเรียนตาดีกา
โรงเรียนมีการวางแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีการจัดสอนซ่อมเสริม มีค่ายวิชาการ ปรับวิธี
สอนให้ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ในระดับที่ต้องทดสอบระดับชาติได้ทำการสอนตาม Test Blueprint เพื่อเตรียม
ผู้เรียนให้พร้อมรับการทดสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเรียนที่ ๒ ได้วางแผนการติวข้อสอบอย่างเข้ม ควบคู่การเรียนรู้ที่
เน้นปฏิบัติจริง แต่มบี างโรงเรียนมีการเตรียมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แต่ไม่มีแผนเป็นลายลักษณ์อักษร
ฝ่ายวิชาการโรงเรียนได้ติดตามและนิเทศภายในเกี่ยวกับการผลิตสื่อ แผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งส่งก่อนการ
สอนทุกครั้ง แต่บางโรงเรียนมีแผนการจัดการเรียนรู้ แต่ครูไม่สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้
การกำหนดแผนเพื่อเชื่อมรอยต่อระหว่างชั้นอนุบาลปีที่ ๓ สู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทุกโรงเรียนได้ดำเนินการ
และวางแผนร่วมกันระหว่างครูชั้นอนุบาลปีที่ ๓ และครูชั้นป.๑
โรงเรียนมีกิจกรรมเสริมเพื่อการอ่านออกเขียนได้ บางโรงเรียนมีบันทึกการอ่าน บางโรงเรียนมีการคัดกรอง
เด็ก ๓ ระดับ เก่ง ปานกลาง อ่อน เพื่อการพัฒนานักเรียน
๔. ด้านงบประมาณ
การแจกจ่ายอาหารเสริม (นม) ขึ้นอยู่กับความพร้อมของอบต.แต่ละแห่ง ซึ่งโรงเรียนแต่ละโรงเรียนได้รับไม่
พร้อมกัน บางโรงเรียนมีอาหารเสริม (นม) เหลือจากภาคเรียนที่ ๑ จึงนำมาแจกจ่ายให้นักเรียนดื่มในภาคเรียนนี้
อาหารกลางวัน ทุกโรงเรียนมีอาหารกลางวันให้นักเรียนได้รับประทานทุกคนและจัดรายการอาหารตาม
โปรแกรม School lunch
การดำเนินการเอกสารและหลักฐานทางการเงิน ทุกโรงเรียนมีการบริหารจัดการเสร็จสิ้นทุกโรงเรียน
๕. ด้านนโยบาย
มาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยภาพรวมโรงเรียนดำเนินการเฝ้าระวัง และมี
มาตรการต่อเนื่อง เช่น มีป้ายไวนิลติดแจ้งการป้องกันตัวเอง การตรวจวัดอุณหภู มิก่อนเข้าโรงเรียน การใส่หน้ากาก
อนามัยบางโรงเรียนไม่เน้นย้ำ แนะนำให้โรงเรียนเข้มงวดเน้นย้ำนักเรียน ซึ่งอาจมีในระลอกที่ ๒
ความพร้อมด้านเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV, DLIT โรงเรียนไม่ได้แจ้งข้อมูลมายัง
ต้นสังกัด กรณีเครื่องรับสัญญาณชำรุดใช้การไม่ได้ แนะนำให้แจ้งมายัง สพป.นธ.๒
จุดเด่นและจุดควรพัฒนาจากการนิเทศ
จุดเด่น
จุดควรพัฒนา
๑. โรงเรียนโดยภาพรวมร้อยละ ๙๐ ปรับภูมิทัศน์
๑. โรงเรียนมีอาคารเรียน หลังคา เพดาน
บรรยากาศ สภาพแวดล้อมได้ดี โรงเรียนมีบรรยากาศน่า ห้องน้ำที่ชำรุดบางโรงเรียน
เรียนเหมาะแก่การจัดการเรียนรู้ และโรงเรียนมีระบบ
การบริหารจัดการที่ดีขึ้น ส่งผลให้จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น

จุดเด่น
๒. โรงเรียนมีมาตรการสอนชดเชย โดยใช้เวลาที่
เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
๓. โรงเรียนมีการประสานและมีความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกมาสนับสนุนด้านต่าง ๆ ให้แก่
โรงเรียน เช่น บริการรถรับส่งนักเรียน, ทีมจิตอาสาร่วม
สอนนักเรียนโดยไม่หวังผลตอบแทน เช่น สอนศาสนา
สอนธรรมะ หน่วยงานจากสาธารณสุขส่งเสริมด้าน
สุขภาพอนามัย ชุมชนร่วมผลิตหน้ากากอนามัยแจกจ่าย
นักเรียน
๔. ครูและบุคลากรมีความสามารถในการซ่อมแซม
คอมพิวเตอร์และโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ต่าง ๆ
๕. โรงเรียนบูรณาการสหวิชาในการเรียนรู้ที่แหล่ง
ท่องเที่ยวในชุมชน
๖. โรงเรียนส่งเสริมอาชีพให้นักเรียนมีรายได้ระหว่าง
เรียน

จุดควรพัฒนา
๒. บางโรงเรียนครูและนักเรียนมาโรงเรียน
พร้อมกันในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓นักเรียน
และครูทำความสะอาดห้องเรียน บริเวณ
โรงเรียนพร้อมกันเป็นวันแรก ซึ่งไม่สามารถ
จัดการเรียนการสอนได้ในวันแรก
๓. บางโรงเรียนมีธงชาติ ภาพบรมฉายาลักษณ์
ชำรุด แนะนำให้จัดสรรหาใหม่

๒. ผลการวัดความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รายงาน
โดยศน.วราภรณ์ แก้วสีขาว
ศน.วราภรณ์ แก้วสีขาว
- การดำเนินการวัดความสามารถด้านการอ่าน RT ปีที่ผ่านมาโรงเรียนได้ดำเนินการกรอกข้อมูล คะแนนครบ
๑๐๐ % ระดับผลการประเมินของแต่ละด้าน ซึ่งมีจำนวน ๒ ด้านโรงเรียนที่มี ระดับผลการประเมินอยู่ในระดับปรับปรุง
รวม ๒ ด้าน จำนวน ๑๐ โรงเรียน ระดับพอใช้ จำนวน ๖๕ โรงเรียน ระดับดี จำนวน ๔๑ โรงเรียน ระดับดีมาก จำนวน ๑
โรงเรียน
- การคัดกรองวัดความสามารถด้านการอ่ านออก เขียนได้ ครั้ งที่ ๑ ปีการศึ กษา ๒๕๖๓ ของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้สรุปผลตามเอกสารดังแนบ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ด้านการอ่าน ด้านการเขียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒-๓ ด้านการอ่านออกเสียง ด้านการอ่านรูเ้ รื่อง ด้านการเขียนคำ ด้านการเขียนเรื่อง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ด้านการอ่านออกเสียง ด้านการอ่านรูเ้ รื่อง ด้านการเขียนเรื่อง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ด้านการอ่านออกเสียง ด้านการเขียน ด้านการอ่าน-การเขียน
- การคัดกรองวัดความสามารถด้านการอ่ านออก เขียนได้ ครั้งที่ ๒ ปีการศึ กษา ๒๕๖๓ ของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ
ติดตามแต่ละอำเภอ ประกอบด้วย รองผอ.สพป.นธ.๒ และคณะศึกษานิเทศก์ ดำเนินการนิเทศจำนวน ๑ วัน คือวันที่ ๒๑
ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยจะมีเครื่องมือนิเทศมอบให้แก่คณะนิเทศ จำนวน ๑ ฉบับ แยกเป็น ๓ ประเด็น ได้แก่

* เครื่องมือจัดสอบ
* การแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบ
* การดำเนินการคัดกรองเรียบร้อยหรือไม่
- ดำเนินการชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการสอนต่าง ๆ แก่ครูวิชาการทั้ง ๑๑๗ โรงเรียนในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง สพป.นธ.๒
รองผอ.สพป.นธ.๒ กิติกร ศิรินิกร
จากการเข้ าประชุ มร่ วมกั บ ศปบ.จชต. ทางศปบ.จชต.เสนอในที่ ประชุ ม ว่าผลการวัดความสามารถทาง
ภาษาไทย นร.ในพื้นที่ จชต. มีปัญหาด้านการอ่านการเขียนภาษาไทย จึงเสนอให้มกี ารทดสอบวัดความสามารถความเป็น
เลิศทางภาษาไทย นักเรียนชั้นป.๔ – ม.๓ โดยใช้ข้อสอบของชั้นป.๓ มาดำเนินการสอบ และเมื่อตรวจคัดกรอง สแกนแล้ว
นักเรียนยังอ่านไม่ได้ จึงต้องมีการพั ฒนาในลำดับต่อไป ซึ่งจะดำเนินการทดสอบวัดความสามารถความเป็นเลิศทาง
ภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นป.๔ ถึง ม.๓ ในวันที่ ๒๑-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ และให้รายงานผลการทดสอบในระบบใน
วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔
๓. ผลการทดสอบ NT ปี ๒๕๖๒ รายงานโดยศน.พาขวัญ จันทร์แก้วแร่
ศน.พาขวัญ จันทร์แก้วแร่
- ขณะนี้ได้มีการรายงานการเข้าสอบ รายงานจำนวนนักเรียนชื่อสกุล ในระบบพร้อมทุกโรงเรียน และเสร็จทัน
ตามเวลาที่กำหนด และจากการเข้าประชุมจากสพฐ. ได้รับแจ้งว่า นโยบาย ต้องการลดการทดสอบทุกประเภทรวมทั้งการ
สอบ RT NT O-NET อาจมีการยกเลิก และจะมีการอัพโหลดข้อสอบในระบบ NT Access สำนักงานเขตสามารถดาวน์
โหลดและนำข้อสอบให้โรงเรียนทดสอบเอง หรือไม่มีความประสงค์จะสอบก็ได้
- มีการเผยแพร่ Test Blueprint ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓
- กำหนดสอบ NT วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔
ผอ.พรวิทย์ เพชรสลับแก้ว
มีความคิดเห็นว่าถึงแม้สพฐ. ยกเลิก แต่ระดับสำนักงานเขต ควรมีการทดสอบเช่นเดิม เพราะการทดสอบเพื่อ
ทราบระดับผลคะแนนของโรงเรียนในสังกัดไม่ได้ไปเปรียบเทียบกับระดับอื่น ๆ
ผอ.สพป.นธ.๒
มีความคิดเห็นตรงกับ ผอ.พรวิทย์
๔. การทดสอบ I-NET รายงานโดยศน.อาลาวี สะมะแอ
ศน.อาลาวี สะมะแอ
การสอบ I-NET มีการสอบ ๘ กลุ่มสาระวิชา ขณะนี้ได้มีการกรอกข้อมูลในระดับจำนวนนักเรียนสนามสอบ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว การสอบมี ๒ ระดับ ประกอบด้วย
อิสลามตอนต้น มีโรงเรียนในสังกัดเข้าสอบ จำนวน ๓๑ โรงเรียน
อิสลามตอนกลาง มีโรงเรียนในสังกัดเข้าสอบ จำนวน ๑๒ โรงเรียน

ผลจากการทดสอบปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา มีนักเรียนเข้าสอบ จำนวน ๑,๐๗๘ คน อิสลามตอนต้น
๘๓๔ คน อิสลามตอนกลาง จำนวน ๒๑๔ คน คะแนนระดับตอนต้นปีการศึกษา ๒๕๖๒ สูงกว่าระดับประเทศ ๐.๔๖
คะแนนระดับตอนกลางปีการศึกษา ๒๕๖๒ ต่ำกว่าระดับประเทศ -๒.๗๘ ในระดับตอนต้นมีนักเรียนได้ ๑๐๐ คะแนน
เต็ม วิชามลายูกลาง จำนวน ๓ คน จากโรงเรียนบ้านเจ๊ะเหม ๑ คน โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง ๒ คน
การทดสอบในปีการศึกษา ๒๕๖๓ กำหนดสอบในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สทศ.ประกาศผลสอบในวันที่
๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔
ได้มีการจัดสนามสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ข้อเสนอแนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนควรนำผลจากการทดสอบไปใช้ในการวางแผนในการจัดการศึกษา และ
ครูผู้สอนนำผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลนำไปพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
ศน.ฮาซานะห์ บินมะอุง
จากการดำเนินการสอบปีที่ผ่านมา มีนักเรียนลงชื่อเข้าสอบครบทุกคน แต่เมื่อถึงวันเวลาสอบ นักเรียนส่วน
หนึ่งไปสอบโรงเรียนตาดีกา ขาดสอบในโรงเรียนสพฐ. ซึ่งเป็นวันเวลา สอบวันเดียวกัน
ผอ.อวิรุทธ์ ยาเซ็ง
การดำเนิ นการสอบในโรงเรี ยนตาดี กา ผู้ สอนก็จำเป็ นต้องให้เด็ กที่ เรียนอยู่ ในระดับเรียนดี เข้าสอบของ
โรงเรียนตาดีกา เพราะผลการสอบ I-NET อาจมีผลต่อการจัดสรรรายหัว และชื่อเสียงของโรงเรียนตาดีกา มีมาตรการใดที่
จะแยกนักเรียนไปสอบทั้งสองสถานที่
ผอ.โสรยา อาแซ
โรงเรียนบ้านมูโน๊ะประสบปัญหาเช่นเดียวกัน นักเรียนที่มีผลระดับเรียนดี ระดับแนวหน้า ครูผู้สอนโรงเรียน
ตาดีกาได้ขอให้นักเรียนไปสอบสนามสอบตาดีกา นักเรียนลงชื่อเข้าสอบในระบบของสพฐ. ไม่ได้มีชื่อในสนามสอบตาดีกา
แต่วันสอบจริงนักเรียน Walk in เข้าไปสอบในโรงเรียนตาดีกา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่เรียนเก่ง ส่งผลให้คะแนน I-NET
ของโรงเรียนตาดีกาสูง
ผอ.อวิรุทธ์ ยาเซ็ง
ทางคณะกรรมการจะหาวิธีการใด จะแบ่งนักเรียนให้ชัดเจน แยกสอบเลยดีหรือไม่ เพราะทั้ง ๒ ฝ่ายต้องการ
เด็กเก่ง ควรให้นักเรียนเลือกสนามสอบเองหรือไม่
ผอ.พรวิทย์ เพชรสลับแก้ว
การสอนของโรงเรียนตาดีกา เป็นวิถีชีวิตของอิสลาม และทุกสังกัดก็ต้องการคะแนนจากการสอบ สพฐ.เป็น
ผู้กำหนดการสอบ เด็กที่เข้าสอบก็เป็นบุคคลเดียวกัน จึงเป็นประเด็นปัญหา
ผอ.สพป.นธ.๒
มอบหมายศน. อาลาวี กรณีรายงานการสอบ ให้เขียนข้อเสนอแนะ ประเด็นนักเรียนชื่อซ้อน และหาแนวทาง
แบ่งนักเรียนแต่ละสนามสอบ ซึ่งเป็นนักเรียนคนเดียวกัน ในโรงเรียนสพฐ.และตาดีกา ให้ศน.สรุปประเด็นปัญหา เพื่อ
นำเสนอผู้รับผิดชอบในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
ผอ.พรวิทย์ เพชรสลับแก้ว
ขอเสนอเรื่องสืบเนื่องจากโรงเรียนตาดีกาเปิดการเรียนการสอนในวันเสาร์อาทิตย์ ในการสอนชดเชยของ
โรงเรียนสพฐ. โดยส่วนใหญ่ทำการชดเชยการสอนในวันเสาร์อาทิตย์ ไม่ได้ เพราะนักเรียนต้อไปเรียนโรงเรียนตาดีกา บาง
โรงเรียนที่ทำข้อตกลงกับโรงเรียนตาดีกา เพื่อขออนุญาตให้มาเรียน ก็ไม่เกิดปัญหา แต่บางโรงเรียนเขียนเรียนชดเชยแต่

ไม่ ได้ ชดเชยจริงและอาจมี การทำเพื่ อเบิกเงินอาหารกลางวัน ฝากสพป.นธ.๒ ดูแลในเรื่องนี้ ด้ วย โดยนิ เทศ ติ ดตาม
สอบถาม
๕. การสอบ O-NET รายงานโดยศน. อำไพพร นาคแก้ว
ศน.อำไพพร นาคแก้ว
มีข้อคำถามจากสื่อ มีการยกเลิกการสอบ O-NET หรือไม่ ในปี การศึกษานี้ คงมีการสอบเช่นเดิม เพราะได้
ดำเนินการจัดเตรียมการสอบเข้าสู่ระบบเรียบร้อย รอสทศ. จัดสรรงบประมาณ
จากผลการสอบ O-NET ปีที่ผ่านมา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สพฐ.รับผิดชอบจัดสอบ ๑๑๗ โรงเรียนและ ป.๖ รวม
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส ม.๓ รวมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ นักเรียนมีคะแนนวิชาคณิตศาสตร์เต็ม ๑๐๐ คะแนน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จำนวน ๔
คน ภาษาอังกฤษ ๑๐๐ คะแนนเต็ม โรงเรียนบ้านหัวคลอง ๑ คน ระดับป.๖ คะแนนรวมทั้ง ๔ วิชา ค่าพัฒนาปี ๒๕๖๑
กับ ๒๕๖๒ ผลติดลบ ทุกวิชา และรวม คือ -๓.๔๘ ระดับ ม.๓ ค่าพัฒนาปี ๒๕๖๒ สูงกว่าปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒ วิชา ได้แก่
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวม ๔ วิชา -๐.๗๑
สำหรับความพร้อมในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้จัดสนามสอบดังนี้ ป.๖ จำนวน ๑๙ สนามสอบ ม.๓ จำนวน ๕
สนามสอบ ดำเนินการสอบ ป.๖ ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ม.๓ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓
ผอ.สพป.นธ.๒
เสนอแนะให้ผู้รับผิดชอบ เตรียมเกียรติบัตรรางวัลมอบแด่โรงเรียนที่ค่าคะแนนสูงกว่าระดับสำนักงานเขต
พื้นที่ และมอบในโอกาสวันมอบรางวัล เช่น นรา ๒ อวอร์ด ซึ่งจัดวันรับมอบรางวัลหลาย ๆ รางวัล
ศน.อำไพพร นาคแก้ว
การทดสอบวิชาการนานาชาติ โรงเรียนสามารถกรอกข้อมูลนักเรียนเข้าสอบได้ สามารถสอบได้คนละ ๑ วิชา
ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ เนื่ องจากสอบเวลาเดี ยวกั น จึงสอบได้แค่ ๑ วิชา ในปีนี้ สอบในวันที่ ๓๑ มกราคม
๒๕๖๔ สนามสอบโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ทุกสังกัดสามารถสมัครได้ในระบบ โรงเรียนสามารถดำเนินการได้เอง โรงเรียน
สังกัด สพม.สามารถสมัครได้ที่สพม. โรงเรียนสพฐ. สามารถขอเลขลงทะเบียนจากสพป.
๖. การประกันคุณภาพการศึกษา รายงานโดยศน.พิมพรรณ อนันทเสนา
ศน.พิมพรรณ อนันทเสนา
จากประกันคุณภาพปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้ดำเนินกิจกรรม ๑) สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องประกันแนวใหม่
แก่ผู้บริหารโรงเรียน ครูปฐมวัยและครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ๒) ประชุมชี้แจงการเขียน SAR ๓) การ
สังเคราะห์ SAR การประเมิ นคุ ณภาพจากสมศ.รอบ ๔ สพป.นธ.๒ ไม่ มี โรงเรี ยนใดได้ รั บการประเมิ น และเกิ ดจาก
สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ สพฐ.ให้โรงเรียนส่งข้อมูล SAR ไปยังสพฐ. โรงเรียนในสังกัด สพป.นธ.๒ ได้ส่งครบ ทั้ง
๑๑๗ โรงเรียน ผลจากปี ๒๕๖๒
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาในภาพรวม ของโรงเรียนในสังกัดจำนวน 117 อยู่ใน
ระดับคุณภาพดีขึ้นไป จำนวน ๘๖ โรงเรียน มีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๗๓.๕๔ แยกตามระดับคุณภาพ ดังนี้
โรงเรียนที่อยู่ในมาตรฐานระดับยอดเยี่ยม จำนวน ๖ โรงเรียน
คิดเป็นร้อยละ ๕.1๓
โรงเรียนที่อยู่ในมาตรฐานระดับดีเลิศ
จำนวน ๕๔ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๑๕
โรงเรียนที่อยู่ในมาตรฐานระดับดี
จำนวน ๒๖ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒๒

ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาในภาพรวม ระดับปฐมวัย
โรงเรียนที่อยู่ในมาตรฐานระดับยอดเยี่ยม จำนวน ๑๗ โรงเรียน
โรงเรียนที่อยู่ในมาตรฐานระดับดีเลิศ
จำนวน ๘๗ โรงเรียน
โรงเรียนที่อยู่ในมาตรฐานระดับดี
จำนวน ๑๓ โรงเรียน
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาในภาพรวม ระดับขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนที่อยู่ในมาตรฐานระดับยอดเยี่ยม จำนวน ๑๐ โรงเรียน
โรงเรียนที่อยู่ในมาตรฐานระดับดีเลิศ
จำนวน ๖๕ โรงเรียน
โรงเรียนที่อยู่ในมาตรฐานระดับดี
จำนวน ๔๑ โรงเรียน
โรงเรียนที่อยู่ในมาตรฐานระดับปานกลาง จำนวน 1 โรงเรียน

คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๕3
คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๓๖
คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๑
คิดเป็นร้อยละ ๘.๕๕
คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๕๖
คิดเป็นร้อยละ ๓5.๐๔
คิดเป็นร้อยละ 0.8๕

จุดเด่นจากการสังเคราะห์รายงานตนเองของสถานศึกษา ทั้งของระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑. มีการกำหนดมาตรฐานและประเด็นพิจารณาชัดเจน
๒. โรงเรียนมีการประเมินตนเองในแยกระระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
ชัดเจน
๓. มีการเขียนรายงานตามประเด็นพิจารณาได้อย่างครบถ้วน
๔. การจัดทำรายงานตนเองของสถานศึกษาผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
จุดควรพัฒนาจากการสังเคราะห์รายงานตนเองของสถานศึกษา ทั้งของระดับการศึกษาปฐมวัยและ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑. การตั้งค่าเป้าหมายในประเด็นพิจารณาไม่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
๒. ร่องรอยหลักฐานไม่ชัดเจนและไม่สอดคล้องกับมาตรฐานในแต่ละระดับการศึกษา
๓. โรงเรียนทำโครงการและกิจกรรมหลากหลายไม่นำมาสรุปในรายงานตนเองของสถานศึกษา
๔. การเขียนข้อมูลพื้นฐานไม่ควรเขียนมากเกินไปควรเขียนแต่ใจความสำคัญให้ตรงประเด็นเท่านั้น
๕. โรงเรียนยังไม่มี BEST ของโรงเรียนที่ชัดเจน
ศน.วราภรณ์ แก้วสีขาว
จากการร่ ว มสั ง เคราะห์ SAR ในภาพรวมสพฐ. พบว่ า การเขี ย นรายงาน SAR ไม่ ค รอบคลุ ม ไม่ มี
รายละเอียด ไม่สามารถมองเห็นภาพรวมของโรงเรียนได้ ฉะนั้นควรเขียนรายงานให้ชัดเจน เนื่องด้วยสพฐ. ให้
รายงานแค่ ๑๐ หน้าจึงมองไม่เห็นภาพรวมของโรงเรียน จึงแนะนำว่าต้องการให้รายงานแบบเดิม เช่น โรงเรียนทำ
อะไรบ้างให้บอกหลักฐานรายละเอียดที่ทำกิจกรรมนั้นๆ ที่มารองรับมาตรฐาน และการประเมินในยุคโควิด อ่าน
จาก SAR และให้ระดับ ๓ ระดับ คือ ปรับปรุง พอใช้ ดี โรงเรียนสามารถยื่นเรื่องเพื่อขอระดับที่สูงกว่าได้ เช่น ยื่น
เสนอเพื่อขอระดับ ดีเยี่ยมหรือดีเลิศ และกรรมการลงประเมินแบบ Visit แบบเชิงประจักษ์
รองลักขณา เสริมสุข
ช่วงดำรงตำแหน่งผอ.รร. ทางโรงเรียนได้ผ่านการประเมินรอบ ๔ มาแล้ว และการเขียน SAR ให้เขียน
ว่าโรงเรียนทำอะไร แบบไหน อย่างไร มีโครงการใดสอดคล้อง
ผอ.สพป.นธ.๒
ขอขอบคุณทุกท่านที่เสนอและร่วมแสดงความคิดเห็น
จากแผนปฏิบัติการของสพป.นธ.๒ มีงบประมาณดำเนินการ ๘ ล้านบาทและมีโครงการ ทั้ งสิ้น ๒๔
โครงการ ฝากคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เสนอแนะ

แจ้งนโยบาย สพฐ.
๑) ความปลอดภัยทุกด้านของผู้เรียนทุกคน โดยเฉพาะภัยที่เกิดจากคน ล่วงละเมิด ภัยจากอุทกภัย
ความปลอดภัยจากอาคารก่อสร้าง
๒) โครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน เดิมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล บางโรงเรียน มี
ตำบล ละ ๒ โรง โรงเรียนขนาดเล็ กขยายและพั ฒ นาไม่ ได้ มั ธยมเป็น โรงเรียน ๔ มุม เมือ ง โรงเรียนคุณ ภาพ
โรงเรียนใหญ่ ให้โรงเรียนเล็กไหลมาโรงเรียนใหญ่ รวมโรงเรียนเดียว ซึ่งนำความคิดมาจาก Phuket Model จาก
โรงเรียนป่าคลอก จ.ภูเก็ต สพป.นธ.๒ มี แผนปรับโรงเรียนคุณ ภาพของชุม ชน จาก ๑๑๗ โรงเรียน เหลื อ ๓๕
โรงเรียน แนวโน้มต่อไปโรงเรียนขนาดเล็กลดลง
๓) การรับนักเรียน มีน โยบายรับนักเรียน โดยให้โรงเรียนทำแผนการรับนักเรียนและระดับเขตรับรอง
กศจ.ดำเนิน การออกคำสั่ง อนุบาล ๓ ขวบ ขึ้นอยู่กับ ความพร้อมของโรงเรียน และต้องผ่านการเห็น ชอบจาก
กรรมการสถานศึกษา เห็นชอบจากกรรมการรับนักเรียนระดั บโรงเรียน และกศจ.อนมัติให้เปิดได้ ทั้งนี้ ต้องไม่
กระทบต่อโรงเรียนที่เปิด ๓ ขวบใกล้เคียง
๔) งานบุคคล การบรรจุผอ.รร.ครบทุกโรงเรียน ผอ.รร.ไทยรัฐ อนุมัติย้ายไปโรงเรียนบ้านไพรวัน และ
เดือนมกราคม เปิดรับสมัครครูผู้ช่วย ตามเกณฑ์ ว.๑๖ ว.๑๗
๕) ICT มีการพัฒนาระบบ ฝากท่านรองลักขณาดำเนินการ
๖) ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ กำหนดประชุมผอ.รร.ในสังกัด มี ข้อราชการ โดยกำหนดประชุม ณ โรงเรียน
นิคมสร้างตนเองแว้ง ภาคเช้า มีการ PLC เยี่ยมโรงเรียนในอำเภอแว้ง โดยผู้บริหารโรงเรียนอื่น ๆ และผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ได้รับการแต่งตั้งเยี่ยมและให้กำลังใจโรงเรียนทุกโรงเรียนในอำเภอแว้ง
ผอ.อภิชาติ ขาวสุริจันทร์
จากการนิเทศ ติดตาม เยี่ยมและให้กำลังใจ บุคลากรในโรงเรียนกล่าวคำชื่นชม ผอ.สพป.และทีมนิเทศ
มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานเป็นทีม และสามารถขับเคลื่อนการจัดการศึกษาได้ดี
การสรุปการนิเทศขอเป็นภาพรวม
๑) ขอข้อมูลที่ชัดเจนของแต่ละโรงเรียนว่ามีข้อด้อยจุดใด เพื่อจะได้มีการปรับปรุงและพั ฒนาในภาค
เรียนที่ ๒
๒) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สพป.และโรงเรียนตั้งเป้าไว้ อาจมีอุ ปสรรคจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า
๒๐๑๙
๓) รายการพุ ธ เช้ า ข่ า วสพฐ. ขอความกรุ ณ าแจ้ ง ให้ ท ราบโดยทั่ ว กั น เพื่ อ ทุ กท่ า นได้ ท ราบความ
เคลื่อนไหวด้านการศึกษา
ผอ.รินทร์ คงชูดวง
ขอเสนอแนะ เพื่อให้สพป.นธ.๒ มีทีมงานที่พัฒนาการศึกษา
๑) ทีม ก.ต.ป.น. มีบุคลากรอยู่ในที ม อ.ก.ศ.จ. อาจมีการยื่นขอในประเด็นที่เป็ นประโยชน์แก่สพป.
ขอให้ ๓ ท่านได้แก่ ผอ.อภิชาติ ผอ.รินทร์ ผอ.สว่าง ร่วมสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานอื่น
๒) เสนอให้มีการประชุม คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. จากภาคเรียนละ ๒ ครั้งเป็นเดือนละ ๑ ครั้ง ซึ่ง
เนื้อหาในระเบียบวาระการประชุมจะน้อยลง และมีเวลาได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ได้มากขึ้น ถ้ามีกรณีต้องจ่ายเบี้ย
ประชุม คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ไม่รับเบี้ยประชุมเว้นระยะได้
๓) จากการนิเทศจิตอาสา พบว่า คุณภาพงาน คน การพัฒนาโรงเรียน ต้องการให้ทุกโรงเรียนพัฒนา
โรงเรียนให้มีระดับเท่าเทียมกัน เสนอให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพผอ.ให้ใกล้เคียงกัน
ผอ.สพป.นธ.๒
ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเสนอแนะ และในรอบต่อไปให้เจ้าของโครงการเสนอรายละเอียดโครงการให้
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ทราบ ซึ่งโครงการของกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ มีจำนวน ๙ โครงการ

ผอ.สว่าง ชินพงษ์
การเรียนการสอนชดเชย ไม่ต้องการนับจำนวนวันเป็นเกณฑ์ แต่ให้ยึดชั่วโมงตามโครงสร้างรายวิชา ซึ่ง
ไม่กระทบต่อการเรียนในวันหยุดเสาร์อาทิตย์
ศน.อำไพพร นาคแก้ว
การเรียนให้ยึดตามโครงสร้ างรายวิชา ซึ่งถ้าโรงเรียนเรีย นไม่ครบ สามารถชดเชยได้ แล้วแต่กรณีของ
โรงเรียน เช่น
๑) เปิดชั่วโมงเพิ่ม ขยายเวลาในแต่ละวัน เพื่อให้ครบตามโครงสร้าง
๒) ชดเชยในวันเสาร์และวันอาทิตย์
๓) ชดเชยวันนักขัตฤกษ์
โรงเรียนต้องมีแผนการเปิด มีตารางสอนให้เห็นชัดเจน
ผอ.สพป.นธ.๒
แจ้งมีหนังสือจากสพฐ.สั่งการมายังกลุ่มส่งเสริม ให้ศน.อำไพพรประสานและมอบหมายผู้ใด ๑ คน แจ้ง
ในวันประชุมผอ.รร.ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ นี้ เพื่อให้โรงเรียนได้ทราบและปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน
ผอ.อวิรุทธ์ ยาเซ็ง
ขอขอบคุณที่ร่วมเป็นคณะกรรมการก.ต.ป.น. อีกครั้ง และขอเสนอ
๑) ผอ.รร.ที่เข้ารับการแต่งตั้งใหม่ ให้มีการบริหารจัดการโรงเรียน โดยมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน
๒) การดูแลครูในโรงเรียนไม่ใช้อำนาจ
๓) หาวิธีการสร้างจิตสำนึกให้ผอ.รร.รุ่นใหม่ และต้องระมัดระวัง เรื่องเงิน เรื่องการออกจากโรงเรียน
โดยออกจากโรงเรียนเนื่องจากภารกิจส่วนตัว และการออกไปรับ ส่งผู้บริหารโรงเรียนย้ายโดยใช้เวลาราชการ
ผอ.จารีย์ พุฒยืน
ขอขอบคุณที่ได้รับเลือกและ พิจารณามาเป็นคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และได้ร่วมการขับเคลื่อนพัฒนา
การศึกษา ของสพป.นธ.๒ ซึ่งมีภารงานที่หลากหลายมากมายในการขับเคลื่อนร่วมกัน
ผอ.โสรยา อาแซ
ขอขอบคุ ณ ที่ ได้ รั บ เลื อ กและ พิ จ ารณามาเป็ น คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และเชื่ อ มั่ น ว่า ที ม พั ฒ นา
สพป.นธ.๒ พัฒนาไปด้วยการช่วยเหลือกัน ทำงานเป็นทีม
ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ลาภวัต
Road Map การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ มีการดำเนินงานให้ครอบคลุมเครือข่าย ซึ่งศึกษาเอกสาร
หมายเลข ๑๑ เป็นการกำหนดแนวทางและปฏิทินการพัฒนาคุณภาพของสพป.นธ.๒ เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษา
ผอ.สพป.นธ.๒
๑) อาหารกลางวัน, อาหารเสริม (นม) แนวปฏิบัติแต่ละอบต.ไม่เหมือนกัน
๒) การกำหนดการประชุม ก.ต.ป.น. จำนวนครั้งขอกำหนดตามภาระงาน เนื้อหางานที่ต้องมีการประชุม
ไม่ตกลงว่าจะมีการประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง
๓) การประชุมรอบต่อไปให้เชิญผอ.กลุ่มทุกท่านเข้าร่วมประชุมกรณีมีข้อราชการที่ต้องแจ้งเพื่อทราบ
ผอ.พรวิทย์ เพชรสลับแก้ว
ให้ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุม เพราะทุกฝ่าย ทุกกลุ่มงานมีส่วนเกี่ยวข้อง
ผอ.สพป.นธ.๒
ขอขอบคุณ ศึกษานิเทศก์ทุกท่านที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ ให้กรรมการก.ต.ป.น.ให้ทราบความเคลื่อนไหว
ของการทำงาน

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
ผอ.อภิชาติ ขาวสุริจันทร์
เสนอแนะดังนี้
๑) ก่อนถึงวันประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ให้แจ้งวาระการประชุมแก่ คณะกรรมการทราบล่วงหน้า
เพื่อจะได้ศึกษารายละเอียดก่อนเข้าร่วมประชุม
๒) โครงการจากต้นสังกัดเยอะ อบรมพัฒนาบ่อย ๆ ครูไม่มีเวลาสอนเด็ก
๓) การดำเนินการอาหารกลางวันทุกโรงเรียนต้องทำด้วยความระมัดระวัง ทำอย่างถูกต้อง
๔) การสอบบรรจุข้าราชการครู เน้นรับสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน เพื่อแก้ปัญหาครูจบไม่ตรงวิชาเอก
๕) นวัตกรรมแต่ละโรงเรียน ขอความร่วมมือให้ศึกษานิเทศก์รวบรวม เพื่อการแนะนำครูต่อไป
๖) ความปลอดภัยนักเรียน กรณีเด็กจมน้ำเสียชีวิตทุกปี และวันหยุดเด็กนักเรียนมักเสี่ยงต่อการจมน้ำ
๗) การอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้เป็นปัญหามาช้านาน ขอให้ร่วมกันแก้ไขต่อไป
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.
พิมพรรณ อนันทเสนา
(นางพิมพรรณ อนันทเสนา)
ผู้จดรายงานการประชุม
ลาภวัต บุญธรรม
(นายลาภวัต บุญธรรม)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

สุพจน์ มณีรัตนโชติ
(นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ)
ผู้รับรองรายงานการประชุม

ภาพประกอบ
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒

