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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการตดิตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

ครั้งที ่ 1 / 2562 
วันจันทร์ที่ 27  พฤษภาคม  2562    เวลา  13.00 น. 

ณ ห้องประชุม จิตรา ศรีไสว อนุสรณ ์
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตดิตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายภูมิพัทธ  เรืองแหล่   ประธานกรรมการ 
2. นายลือชัย  ใจเดียว    ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของรัฐ 
3. นายทรงวุฒิ  เรืองเจริญ   ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของเอกชน 
4. นายพันค า  มีโพนทอง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายสุเวศย์  บวรพาณิชย์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายอภิชาติ  ศรีสารคาม   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายเจนณรงค์  วิธีดี    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายสัมฤทธิ์  กางเพ็ง    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายสมหวัง  บุญสิทธิ์    กรรมการและเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 - 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายศิริกุล  นามศิริ   รอง ผอ. สพป.ขอนแก่น เขต 1 
2. นางสาวสุกัญญา  มาช านิ    ศึกษานิเทศก์ 
3. นายกีรตวิิทย์  สุวรรณธรรมา  ศึกษานิเทศก์ 
4. นางสาวพงษ์ลัดดา  รักณรงค์  ศึกษานิเทศก์ 
5. นางเพ็ญศิริ  ยาสิงห์ทอง  ศึกษานิเทศก์ 
6. นางสาวชนกกานต์  ตุไตลา  ศึกษานิเทศก์ 

เริ่มประชุม เวลา  13.30  น. 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทราบ 
 ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่  ประธานกรรมการ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ซึ่งอยู่ในวาระครบ 3 ปี และเป็นการประชุมครั้งแรกของปี
การศึกษา 2562  
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว  

- ไม่มี -  
 

3.1  ผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 
 1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561  สพป.

ขอนแก่น เขต 1  มีคะแนนรวมเฉลี่ยอยู่ในล าดับที่ 1 ของจังหวัดขอนแก่น ทั้งในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 3  

 2) ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2561 ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สพป.ขอนแก่น เขต 1  มีคะแนนรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ 
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3) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

(Reading Test :RT) ปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โดยภาพรวมทั้ง 2 สมรรถนะ ทั้ง
การอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่อง สพป.ขอนแก่น เขต 1 มีคะแนนเฉลี่ย 69.60 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

 4) ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนในสังกัด 
สพป.ขอนแก่น เขต 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศจ านวน 7 รายการ , รองชนะเลิศอันดับ 1 จ านวน 6 รายการ, รอง
ชนะเลิศอันดับ 2 จ านวน 8 รายการ, รางวัลเหรียญทองทั้งหมด 138 รายการ , เหรียญเงิน 64 รายการ,เหรียญ
ทองแดง 31 รายการ  และเข้าร่วมแข่งขัน 17 รายการ  รวมทั้งหมด 250 รายการ 

-  
ที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 4.1 ร่างรูปแบบและกระบวนการนิเทศ Co-FRIENDS Model  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  
มติที่ประชุม เห็นชอบ และแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

-  ดร.สัมฤทธิ์ เห็นด้วยกับแนวคิด/หลักการของ Co-FRIENDS แต่ไม่ควรมีค าว่า Model เพราะเป็น
แนวทาง ซึ่งเป็นบูรณาการผสมผสานกรอบแนวคิดในการท างาน 

- ผอ.สุเวศย ์ขอทราบเหตุผลในการเลือกใช้ค าว่า “Integrate” แทนค าว่า “Innovation” ดร.สมหวัง 
จึงเรียนชี้แจงว่า “Innovation” ซ่อนอยู่ในขัน้ Research  
 - ผอ.พันค า  เห็นด้วยกับแนวคิด Co-FRIENDS  โดยเฉพาะในการน าหลักการท างานภายใต้แนวคิด 
Research ซึ่งเป็นการผสมผสานแนวคิดของ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 ที่ให้การท าวิจัยควบคู่กับการปฏิบัติ
หน้าที่ปกติ และควรจะเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ นอกจากนั้นยังเสนอให้มีการท าวิจัยว่า คุณภาพการศึกษาดีขึ้น
เพราะในกระบวนการท างานของศึกษานิเทศก์อย่างเดียวหรือไม่ และหากเป็นไปได้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาควรมีการร่วมมือกันกับครูวิชาการกลุ่มที่ได้รับคัดเลือกมา ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและมีศักยภาพใน
การปฏิบัติงานด้านวิชาการ เป็นที่ยอมรับในกลุ่มเครือข่าย 
 - ผอ.อภิชาติ  เห็นด้วยกับแนวคิด และศึกษานิเทศก์ของ สพป.ขอนแก่น เขต 1 ลงปฏิบัติหน้าที่เพ่ือ
ช่วยเหลือโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และขอให้พิจารณาเรื่องเครื่องมือที่ในการเก็บข้อมูลซึ่ง
บางครั้งอาจเป็นการสร้างภาระให้กับครูผู้สอน โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีขนาดเล็ก  
 - ผอ.เจนณรงค์  เห็นด้วยกับแนวคิด ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงกระบวนการบริหารเข้ากับกระบวนการ
ท างาน และควรปฏิบัติให้ครบวงจรการท างาน  
 - ผอ.ทรงวุฒ ิ เห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าว และมีข้อเสนอแนะเก่ียวกับการนิเทศภายใน ควรท าให้มี
คุณภาพ การนิเทศโรงเรียนของเขตพ้ืนที่ ควรให้เป็นไปตามความต้องการของโรงเรียน 

- ผอ.ลือชัย  เห็นด้วยกับแนวคิด โดยเฉพาะการน าหลัก Integration มาใช้เป็นแนวคิดในการ
ปฏิบัติงาน และชื่นชมกับแนวคิดด้านวิชาการของเขตพ้ืนที่ 
 - ผอ.ภูมิพัทธ  ประธานกรรมการ  
  - กระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ต้องอาศัยกระบวนการนิเทศ และกระบวนการ
บริหารที่มีคุณภาพควบคู่กัน 
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  - แนวคิด/หลักการ Co-FRIENDS  ไม่ผิด/ไม่ถูก ขึ้นอยู่กับการน าไปใช้ในแต่ละบริบท ซึ่ง
สามารถปรับเปลี่ยนได้  
  - SPIDRE ควรยึด MOU  ของเขตพ้ืนที่และโรงเรียนเป็นหลัก รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบาย
และกลยุทธ์ของ สพฐ.  
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
 
  - การจัดการวิ่งการกุศลของ สพป.ขอนแก่น เขต 1 ในวันที่ 2 มิถุนายน  2562 ณ บริเวณริม
บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขณะนี้ทุกฝ่ายมีการเตรียมความพร้อมเกือบเสร็จสมบูรณ์ 
 
 
 
ประธานกล่าวปิดประชุม 
เลิกประชุม เวลา 16.20 น. 
 
 
 

 สุกัญญา  มาช านิ ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม 
          (นางสาวสุกัญญา  มาช านิ) 
 
      สมหวัง  บุญสิทธิ ์    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             (นายสมหวัง  บุญสิทธิ)์ 
  
. 
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