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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
  - นายรตนภูมิ  โนสุ:ประธาน กล่าวต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา แนะน ารอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ที่ดูแลและรับผิดชอบกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 
  - นายสยามรัฐ  กุลประดิษฐ์:รอง ผอ.สพป.ชม.1 ได้แนะน าประวัติการท างาน การเริ่มต้น
การท างานกับต าแหน่งรอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1ซึ่งตั้งใจจะพัฒนาขับเคลื่อนการศึกษาของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาอย่างเต็มความสามารถ 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบ 

………/ระเบียบวาระที่ 2..... 



ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 
- รับรองการประชุมครั้งที่ 2/2562 ณ โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 
 

           มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับรอง 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
          3.1 รายงานผลการจัดการศึกษา 

นางวิริน วันสมสกุล:ศึกษานิเทศก์ - ผลการทดสอบระดับชาติพ้ืนฐาน O-NET ชั้น ป.6 
สูงกว่าระดับชาติทุกสาระการเรียนรู้และมัธยมศึกษาปีที่ 3 สาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงกว่าระดับชาติและสูง
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ต่ ากว่าระดับชาติ หาก
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2561-2562 สาระการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีผลสูงขึ้น ส่วนสาระ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีผลลดลง ผลการประเมินด้านการอ่านการเขียนของผู้เรียน RT ชั้น ป.1        
การตรวจให้คะแนนจะมาจากครูต่างโรงเรียน  

นายสราวุธ ชัยยอง:ศึกษานิเทศก์ - ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ด้านคณิตศาสตร์ 
และด้านภาษาไทย มีผลการประเมินสูงกว่าระดับชาติ ผลการทดสอบการอ่านการเขียนของผู้ เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 RT การอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่อง ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ทั้งหมด 

ว่าที่ ร.ต.บุญเลียว  หินศรีสุวรรณ - ผลการประเมินระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่า 
ระดับชาติทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ แต่ท าไมของระดับชั้น ม.3 ลดลง ให้น าผลการประเมินที่ต่ าในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้นั้นมาวางแผนเพ่ือการพัฒนา ส่วนการจัดการเรียนการสอนของชั้น ป.6 ครูควรอยู่ประจ าชั้น สอนไม่ยึด
ตามชั่วโมงของโครงสร้างหลักสูตรให้ยืดหยุ่นในแต่ละวิชา เน้นการสอนกลุ่มสาระหลัก ส่วนวิชาอ่ืนให้มีการ   
บูรณาการ หากไม่มีการยืดหยุ่นจะท าให้เด็ก อ่าน เขียน ไม่ได้ และถ้าไม่ยึดหลักสูตรจะได้หรือไม่  

นายนิมิตร ไทยด ารงค์ - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ มีงานตามนโยบายมากเกินไป 
และงานที่ด่วนของ สพฐ. ท าให้โรงเรียนและครูไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้เต็มที่ ครูต้องประชุม อบรม 
ออกห้องเรียนมากเกินไปและการเน้นการแสดงผลงานโรงเรียน ครู เป็นนิทรรศการมากกว่า  

ดร.จ าเนียร ไตรมาตร - การจัดการสอนควรมีการบูรณาการ ชั่วโมงเรียนไม่ควรแยกครบ  
8 กลุ่มสาระ แต่ควรเน้นกลุ่มสาระหลัก ครูประจ าชั้นสอนวิชาหลัก โดยเฉพาะการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งจะมีผลท าให้ผลการประเมินการอ่าน RT พัฒนาขึ้น  

นางสาวศรีไพร  ตาอินทร์ - การเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 1 จะให้ 
ได้ผลดี ควรมีการเริ่มต้นตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล  

นางวัชราภรณ์ วัตรสุข – นักเรียนควรมีความพร้อมด้านภาษาก่อนจะได้ไปสู่สาระอ่ืนได้  
ดร.ศิริพงษ์ นวลแก้ว – การเรียนการสอนควรเน้นอ่าน การเขียน และเน้นมากที่สุด 
ดร.รตนภูมิ โนสุ:ประธาน ให้ศึกษานิเทศก์หาเหตุผลในเชิงลึกเพ่ือแก้ปัญหา ไม่อ้างถึงการ 

เป็นชาติพันธ์ของนักเรียน เช่น เป็นชนเผ่า ต่างด้าว ฯลฯ ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบการวัดและประเมินผล
วิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET/NT เป็นรายโรงและหาแนวทางแก้ไขก่อนเปิดภาคเรียน อีกประเด็นคือครูจะ
ปฏิเสธการสอนกลุ่มสาระอ่ืนๆ จะสอนเฉพาะวิชาที่เรียนมาเท่านั้น ไม่เปิดใจและพยายามที่จะสอนในกลุ่มสาระ
อ่ืนควรให้ครูมีการเตรียมการสอนก่อนสอน เน้นการสอนแบบลงมือปฏิบัติ และโรงเรียนไหนที่มีการสอนแบบ
บูรณาการและสามารถเป็นแบบอย่างได้ควรได้รับการเผยแพร่ การสอนแบบบูรณาการแบบดั้งเดิมได้ เมื่อ
นักเรียนเรียนรู้ภาษาไทย คณิต เป็นพ้ืนฐานแล้วสามารถเรียนรู้ในวิชาอ่ืนได้เป็นอย่างดีและควรเน้นเรื่องของ
การบูรณาการ เลข/คัด/เลิก (คณิต/ไทย/บูรณาการ) ยังใช้ได ้
 

................../3.2 การส่งเสริม....... 



   3.2 การส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
ดร.อุทัย ปัญญาโกญ:ศึกษานิเทศก์ - การประเมินตนเองของโรงเรียน ส่วนมากโรงเรียน 

ที่ประเมินตนเองไม่อยู่ในระดับยอดเยี่ยมได้ เนื่องจากขาดนวัตกรรม สพป.ชม.1 มีโรงเรียนที่ประเมินได้ยอด
เยี่ยมเป็นแม่ข่ายมี 6 โรง ประกอบด้วย รร.อนุบาลเชียงใหม่ รร.พุทธิโศภน รร.บ้านเชิงดอยสุเทพ รร.วัดป่าข่อย
ใต้ รร.หนองป่าครั่ง และ รร.บ้านสันก าแพง มีโรงเรียนที่เป็นลูกข่าย 3 โรง ประกอบด้วย รร.สังวายล์วิทยา รร.
วัดเสาหินและรร.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 รูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR ให้โรงเรียนออกแบบ
อย่างอิสระหรือจะให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าแบบฟอร์มส าเร็จรูป 

ดร.จ าเนียร ไตรมาตร - ควรมีแนวทางการเขียนประเมินตนเองที่ถูกต้องและเป็นรูปแบบ 
เดียวกัน เข้าใจง่าย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรมีการสังเคราะห์ SAR สะท้อนประเด็นที่ควรพัฒนา 
โรงเรียนเขียนประเมินตนเองสะท้อน มาตรฐานปฐมวัย มาตรขั้นพ้ืนฐานได้แค่ไหน และเน้นการดูระบบการ
ท างานของโรงเรียนที่เป็นเชิงประจักษ์มากข้ึน 

นายศักดิ์ชาย อนันตพานิช – การซักซ้อมการเตรียมการประเมิน สมศ.รอบ 4 จาก 
โรงเรียนแม่ข่าย 3 โรง ที่ไปช่วยโรงเรียนลูกข่าย 3 โรง ผ่านทาง Online เช่น Zoom, Google Meet ตาม
ระบบประกันคุณภาพ โดยเฉพาะการเป็นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ซึ่งควรมีผลการประเมิน
ระบบประกันคุณภาพท่ีอยู่ในระดับท่ีดีขึ้น 

ว่าที่ ร.ต.บุญเลียว หินศรีสุวรรณ – ให้โรงเรียนมีอิสระทางความคิด มีแนวคิดเป็นของ 
ตนเองในการออกแบบการประเมิน  

นายสยามรัฐ  กุลประดิษฐ์ รอง ผอ.สพป.ชม.1– การประเมิน สมศ.รอบ 4 ควรท าให้ 
ภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ถึงแม้จะมีกรอบของ สพฐ. โรงเรียนเริ่มต้นที่มาตรฐานของโรงเรียน 
หรือตามมาตรฐานของ สพฐ. และน าไปปรับใช้ในการเขียนรายงานประเมินตนเอง SAR ของโรงเรียน 

นายนิมิตร  ไทยด ารงค์ - การประเมินตนเองและการเขียนรายงานประเมินตนเอง  
โรงเรียนอาจจะยังไม่เข้าใจตนเองเพียงพอ 
 

   3.3 นวัตกรรมทางการศึกษา 
นางสาวประพิณศิริ  อินทธิรา:ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ขับเคลื่อน 

นวัตกรรมทางการศึกษา โดยให้สอดคล้องดับวิสัยทัศน์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา “พัฒนาคุณภาพทุน
มนุษย์ ก้าวสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม”โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE ใน 5 ขั้นตอน จากการวางแผน ให้
ความรู้ นิเทศติดตาม ให้ก าลังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) ได้รับการร่วมวางแผนจาก ผอ.เขตพ้ืนที่
การศึกษา รอง ผอ.เขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ให้ความรู้ ในกลุ่มโรงเรียนครอบคลุมทั้ง 4 อ าเภอ รูปแบบ
ของนวัตกรรมเริ่มจากปัญหาหรือสิ่งที่ต้องการพัฒนาของโรงเรียน ครู จากห้องเรียน ในภาคเรียนที่ 1/2563 
และศึกษานิเทศก์มีการนิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่อง แต่หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา โควิด 19 ยังไม่คลี่คลาย การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาจมีการเลื่อนก าหนดการออกไป และให้มีการถอด 
KM ร่วมด้วย และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้
จัดท าสื่อบทเรียนออนไลน์ส าหรับเผยแพร่และให้ครู บุคลากร ที่สนใจเข้าร่วมท าแบบทดสอบออนไลน์ จ านวน 
15 หลักสูตร เมื่อผ่านเกณฑ์การท าแบบทดสอบจะได้รับเกียรติบัตรการอบรมผ่านทางอีเมล์ที่ลงทะเบียน 

นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ :รอง ผอ.สพป.ชม.1 – การขับเคลื่อนนวัตกรรมทางการศึกษา  
เพ่ือให้เป็นการพัฒนาครู สู่นวัตกรรมครู เริ่มต้นที่การท าวิจัยเล็กในชั้นเรียน วิจัยแบบง่ายๆ ที่จะท าให้ครูมีพลัง
และก าลังใจในการท านวัตกรรม 
 

……………………./นางวัชราภรณ์........ 



นางวัชราภรณ์ วัตรสุข – การนิเทศด้วยกระบวนการแบบ PIDRE ที่มุ่งให้ครูมีนวัตกรรม 
เป็นสิ่งที่ดี หากเป็นไปได้จัดท าหลักสูตรออนไลน์ มีแบบทดสอบ หรือปัญหา หรือสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ เพ่ือให้ครู
ได้มีการพัฒนาความรู้ ทดสอบผ่านระบบออนไลน์ได้ อาจเน้นเนื้อหาที่ละระดับชั้น เช่น ภาษาไทย ป.1 ท า
แบบทดสอบออนไลน์ ส าหรับครูผู้สอนภาษาไทย ป.1 และสามารถท าได้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ มีเกียรติบัตร
ที่ครูสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้จริง ท าต่อเนื่องหลากหลายหลักสูตร และอาจจะลดการนิเทศลงได้ โดยความ
ร่วมมือของศึกษานิเทศก์ประจ าโรงเรียน 

ดร.ศิริพงษ์  นวลแก้ว – ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ได้มีการ 
ขับเคลื่อนให้ ผู้บริหาร และครูทุกคนมีนวัตกรรม คนละ 1 เรื่อง จะเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ใดก็ได้ และจะได้
นวัตกรรมที่หลากหลายของครูเพ่ือเผยแพร่ต่อไป 

นายศักดิ์ชาย อนันตพานิช – หากมีการน าผลการการทดสอบ O-NET/NT/RT มาจัด 
กลุ่มโรงเรียนตามระดับสี หรือกลุ่มที่มีอยู่ ในระดับคุณภาพเดียวกัน มาท านวัตกรรมร่วมกัน เพ่ือแก้ปัญหาที่
เหมือนหรือคล้ายกัน และมีการนิเทศที่มีรูปแบบแปลกใหม่ New Normal มาร่วมใช้ในการนิเทศ ติดตามฯ 

ดร.จ าเนียร  ไตรมาตร – การจัดท านวัตกรรมของ ผอ.รร./ครู ให้มีการยืดหยุ่นในส่วน 
ของปัญหาหรือสิ่งที่ต้องการพัฒนาในภาคเรียนที่ผ่าน หรือสิ่งที่จะพัฒนาในภาคเรียนต่อไป หากระบุ ประเด็น
ของเดือน กค.-สค. อาจท าให้นวัตกรรมไม่ชัดเจน เพราะสิ่งที่ต้องการคือนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาที่ได้
จากการปฏิบัติจริงและน าไปใช้ได้จริง และได้เสนอการท าบทเรียนออนไลน์ที่จะพัฒนาครูในแต่ละวิชา แต่ละชั้น 
ได้วุฒิบัตรที่เอาไปใช้ประโยชน์อ้างอิงได้จริง หากเป็นไปได้จัดท าหลักสูตรส่งขอให้มีการรับรองจากคุรุพัฒนาจะ
ท าให้เกิดการพัฒนา ส่งเสริม การท าวิทยฐานะของครูต่อไปได้ 

นายนิมิตร  ไทยด ารงค์ – ให้มีการติดตามการจัดท านวัตกรรมของครูและเน้นให้มีการ 
จัดท าจากปัญหาจริงที่เกิดขึ้น ป้องกันการคัดลอกและไม่ได้จัดท าจริง จะท าให้นวัตกรรมนั้นไม่เกิดผลใดกับครู
และนักเรียน 

ดร.รตนภูมิ  โนสุ:ประธาน – ผลงานการท านวัตกรรมเน้นต้องเกิดข้ึนจริงในห้องเรียน  
หรืออาจเมื่อเปิดภาคเรียน นวัตกรรมไม่สามารถท าให้ส าเร็จได้ภายใน 1-2 เดือน ต้องมีการท าต่อเนื่องหรือจาก
สิ่งที่ท ามาก่อนหรือจะท าให้เกิดผลในภาคเรียนถัดไปได้ 
 

   3.4 เขตพื้นที่นวัตกรรม  
นางสาวชิดชนก  ชูเจริญกาญจน์:ศึกษานิเทศก์ – น าเสนอคลิปความเป็นมาของ พ.ร.บ. 

พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 ได้มีนโยบายการจัดตั้งเขตพ้ืนที่นวัตกรรม ซึ่งมีแล้ว 6 จังหวัด 
ประกอบด้วย กาญจนบุรี ระยอง สตูล ศรีสะเกษ เชียงใหม่ ชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) จังหวัด
เชียงใหม่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเขตพ้ืนที่นวัตกรรมเป้าหมายเพ่ือ ลดความเหลื่อมล้ า กระจายอ านาจ ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเป็นการใช้นวัตกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกันในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มีโรงเรียนที่เข้าร่วมเป็นโรงเรี ยนนวัตกรรม 2 รุ่น 
จ านวน 11 โรง เน้นนวัตกรรมของโรงเรียน โดยไม่แยกผู้บริหารหรือครู และในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ได้มี
การน าเสนอผลงานนวัตกรรมทั้ง 2 รุ่น เพื่อการแลกเปลี่ยนและรับข้อเสนอแนะจากเขตพ้ืนที่การศึกษาอีกครั้ง 
  ดร.รตนภูมิ  โนสุ:ประธาน –  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพโครงการ แต่
การปฏิบัติหรือเนื้องานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้ปฏิบัติ รวมทั้งโรงเรียนในสังกัด 
 

          มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบ 

 
...................../ระเบียบวาระท่ี 4........ 



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   4.1 แผนการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2563  

     - รับชม VTR มาตรการการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนของ โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง  
โรงเรียนค าเท่ียงอนุสรณ์ โดย ศูนย์เฉพาะกิจโควิด 19 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ได้ด าเนินการถ่ายท าโรงเรียนที่เป็น
ตัวอย่างได้ 

นายสยามรัฐ  กุลประดิษฐ์ รอง ผอ.สพป.ชม.1– ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้มีการ 
เตรียมความพร้อม โดย จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจโควิด 19  จัดท า Platform การติดตามข้อมูล 5 ระยะ ตั้งแต่การ
เริ่มทดลองรูปแบบการเรียนแบบ Onsite On-air Online ปัญหาความไม่พร้อมของผู้ปกครอง ให้โรงเรียนมีการ
เยี่ยมบ้านนักเรียนทั้งที่พร้อมและไม่พร้อมในการเรียนในรูปแบบต่างๆ เพ่ือหาแนวทางแก้ไขและช่วยเหลือก่อน
เปิดภาคเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้มีการลงพ้ืนที่ทุกอ าเภอในการจัดท าแผนมาตรการความพร้อม
ก่อนเปิดภาคเรียน ได้ผลโรงเรียนจ านวน 86 โรง มีความพร้อมเปิดภาคเรียน แบบสลับชั้นมาเรียนในโรงเรียนที่
ห้องเรียนไม่เพียงพอ จ านวน 15 โรง และมาเรียนแบบ Onsite ในโรงเรียนที่มีห้องเรียนเพียงพอ จ านวน 71 
โรง 

ดร.รตนภูมิ  โนสุ:ประธาน – มีโรงเรียนควบรวม 1 โรง คือ โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ 
ควบรวมโรงเรียนบ้านป่าเหมือด แผนตามมาตรการจัดชั้นเรียนของโรงเรียน ต้องผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา เพ่ือเสนอต่อศึกษาธิการจังหวัดต่อไป       

ดร.จ าเนียร  ไตรมาตร – เสนอแก้ไขเพ่ิมของโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) ได้ 
ปรับห้องปฏิบัติการเป็นห้องเรียนส าหรับนักเรียน 20-25 คน ท าให้สามารถจัดชั้นเรียนแบบ Onsite ได ้

ดร.ศิริพงษ์  นวลแก้ว – ปัญหาที่ต้องร่วมแก้ไขคือ การรับ-ส่ง นักเรียนของรถรับนักเรียน 
ที่ต้องนั่งชิดกัน ท าอย่างไร โรงเรียนต้องหามาตรการป้องกันอย่างชัดเจน 
       ประเด็น - ขอความเห็นชอบและอนุมัติแผนการเปิดภาคเรียนจ านวน 86 โรง 
 

          มติที่ประชุม: ที่ประชุมเห็นชอบ 

 

   4.2 การนิเทศ ติดตาม งาน 4 ด้าน 
ดร.ศิริพงษ์  นวลแก้ว – ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีนโยบายติดตาม 

ประเมินผลการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยก าหนด้านมาตรฐาน/ตัวชี้วัด ซึ่งในครั้งนี้มี
ประเด็นติดตามผลการท างานของ คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา          
(ก.ต.ป.น.) ในภาระงาน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านวิชาการ ด้านบุคคล ด้านงบประมาณและด้านบริหารทั่วไป 
และได้จัดท าแบบนิเทศเพ่ือติดตามงานทั้ง 4 ด้านของสถานศึกษา โดยขอความเห็นชอบและร่วมพิจารณาแบบ
นิเทศติดตาม ที่สามารถน าไปใช้ได้จริง 

ดร.จ าเนียร  ไตรมาตร – เห็นควรให้มีการสร้างแบบนิเทศเป็นด้านที่ต้องการพัฒนาและ 
ส าคัญ เช่น การยกระดับผลสัมฤทธิ์ การประกันคุณภาพ การอ่านการเขียน ฯลฯ ในโรงเรียนที่มีความประสงค์
ให้คณะกรรมการฯ ช่วยเหลือ แนะน า และสามารถน ามารายงานต่อ สพฐ. ได้ 

ว่าที่ ร.ต.บุญเลียว  หินศรีสุวรรณ – แบบติดตามและด้านให้ตัดข้อที่ซ้ ากัน เรียงล าดับ 
การด าเนินงาน และไม่ใช้กับทุกโรงเรียน 

นายนิมิตร  ไทยด ารงค์ – บางด้านให้มีการรายงานผลของการด าเนินงานด้วย หากขาด 
ประเด็นนี้ไปถือว่าการด าเนินงานด้านนั้นยังไม่เสร็จสิ้น  
 

          มติที่ประชุม: ที่ประชุมเห็นชอบและให้น าไปปรับแก้ไขตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ 

 

……………/4.3 จุดเน้น...... 



   4.3 จุดเน้นในการจัดการศึกษา 
นายสยามรัฐ  กุลประดิษฐ์ รอง ผอ.สพป.ชม.1– ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป. 

เชียงใหม่ เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ให้จัดท าจุดเน้นการจัดการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ดร.ศิริพงษ์  นวลแก้ว – กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ได้ร่วมกันหาจุดเน้นการจัดการศึกษา     
โดย ผ่านกระบวนการ PLC โดยยึดตามมาตรฐานการศึกษาชาติ ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและให้
โรงเรียนเพ่ิมจุดเน้นของตนเองได้  

ดร.จ าเนียร  ไตรมาตร – จุดเน้น สพฐ.ได้ก าหนดไว้แล้ว โรงเรียนได้ด าเนินการตาม สพฐ. 
อยู่แล้ว ให้โรงเรียนเพ่ิมจุดเน้นร่วมได้ตามบริบทและความต้องการของโรงเรียน แต่ทั้งนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน ว่าต้องการอะไรและจะลงสู่โรงเรียนได้อย่างไร 

นายนิมิตร  ไทยด ารงค์ – จุดเน้นบางตัวใช้ค าท่ีไม่ชัดเจน จะยากต่อการปฏิบัติและการ  
ประเมิน เช่น การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร (ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ) ทักษะชีวิต 

ว่าที่ ร.ต.บุญเลียว  หินศรีสุวรรณ – วิสัยทัศน์ “ทุนมนุษย์” คืออะไร และจุดเน้นควร 
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ควรแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ ปฐมวัย ป.1-6 และ ม.1-3 ให้
ค านิยามของจุดเน้นบางตัวให้ชัดเจน  
 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมเห็นชอบและด าเนินการตามท่ีเสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
        นางสาวเสาวลักษณ์  กรโกวิท – โรงเรียนโกวิทมีมาตรการป้องกันตามมาตรการของ 
สพฐ. เช่น จ านวนนักเรียนต่อห้อง นักเรียนผู้ปกครองมาส่งด้วยตนเอง นักเรียนต้องมีของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้ของ
ร่วมกันกับผู้อื่น ซึ่งทางโรงเรียนมีความกังวลและหวั่นเกรงต่อการติดเชื้อของเด็กที่อาจจะเกิดขึ้นได้ จึงได้เน้นย้ า
การเฝ้าระวังและด าเนินการตามมาตรการอย่างเต็มที่ 
 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบ 
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