
 
 
ที่ ศธ 04059/ว ๒๗๖๕                                         ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 

      นครปฐม เขต 2 อ ำเภอนครชัยศรี  
      จังหวัดนครปฐม  73120 

                                                              ๒     กรกฎำคม   25๖๒   

เรื่อง  ขอเชิญประชุม 

เรียน  คณะกรรมกำรติดตำม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  ๑. วำระกำรประชุม ครั้งที่  ๓/25๖๒                            จ ำนวน  1  ฉบับ 
  2. รำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ ๒/25๖๒         จ ำนวน  1  ฉบับ 

 ด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 2  ก ำหนดให้มีกำรประชุม
คณะกรรมกำรติดตำม  ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ ไตรมำสละ 1 ครั้ง  เพ่ือให้คณะกรรมกำรฯ 
รับทรำบผลกำรด ำเนินงำน  เสนอข้อคิด แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 2 ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น นั้น  

 ในกำรนี้ ประธำนคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำได้ก ำหนด
ประชุมครั้งที่ ๓/25๖๒ ในวันที่  ๙ กรกฎำคม พ.ศ.25๖๒ เวลำ ๐๙.๓0 น. ณ ห้องชลนที ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 2  จึงขอเชิญท่ำนเข้ำร่วมประชุมในวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำว 

 จึงเรียนมำเพ่ือทรำบ 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

 

                                                            (นำยสมหมำย   เทียนสมใจ) 
                                  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต ๒ 

 

 

 

 

 

กลุ่มนเิทศ  ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ      
โทร. 034-331609 , 034-331793 ตอ่ 117 , 118       
โทรสำร 034-331609   
 
 



วาระการประชุมคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
ครั้งที่  ๓ /๒๕๖๒ 

วันที่   ๙  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๒   เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
ณ  ห้องชลนที   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ทีป่ระชุมทรำบ 

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

.................................................................................................................................................................. ............ 

...................................................................................................................... ........................................................ 

............................................................................................................................. ................................................. 

..................................................................................................................................................... ......................... 

......................................................................................................... ..................................................................... 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รบัรองรำยงำนกำรประชุม  ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๒  วันที่  ๓  เมษำยน  พ.ศ.๒๕๖๒ 
................................................................................................... ...........................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................... ........................................... 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องเสนอเพ่ือทรำบ 

 ๓.๑  รำยงำนผลกำรกำรสอบ RT  NT  และ O – NET  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ๓.๒  โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  



 ๓.๓  โรงเรียนประกันคุณภำพภำยนอกรอบที่ ๔ (สมัครใจ ๒ โรงเรียน และเพ่ิมเติม 15 โรงเรียน) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ๓.๔  ผลกำรด ำเนินงำนของ สพป.นครปฐม เขต ๒ จำกผลกำรประเมินของ สพฐ. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องเสนอเพ่ือพิจำรณำ 
 ๔.๑  บทเรียนและรูปแบบกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ปีกำรศึกษำ 2562 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ๔.๒  ตัวชี้วัดคุณภำพโรงเรียนทั้งระบบ  ปีกำรศึกษำ 2562 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ๔.๓  แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร ติดตำม ตรวจสอบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 ๔.4  กำรติดตำมและประเมินมำตรฐำนส ำนักงำน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๔.5  กำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของ สพฐ. ตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติ
รำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๔.๖  กำรเสนอ ก.ต.ป.น. ต้นแบบ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องอ่ืน ๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
ครั้งที่  ๒ /๒๕๖๒ 

วันที่   ๓  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๒    เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ณ  ห้องชลนที  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ 

 
ผู้มาประชุม 
  ๑. นำยสมบัติ   จันทร์มีชัย ประธำนกรรมกำร ฯ   
  ๒. นำงสำวฐิดำภรณ์   เพ็งหนู กรรมกำรผู้แทนสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนของรัฐ 
  ๓. นำงสำวอ ำพรรณ   น้อยนำรถ กรรมกำรผู้แทนสถำนศึกษำเอกชน 
  ๔. นำยศิริ   อินทร์วิมล กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนปฐมวัย 
  ๕. นำงสำวพัชรี   ยันตรีสิงห์ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรวิจัยและประเมินผล 
  ๖. นำยธีระพงษ์   ศรีโพธิ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ผู้ไม่มาประชุม    
  ๑. นำงดุจดำว   โตบำงป่ำ ไปรำชกำร 
  ๒. นำยทวีพล  แพเรือง ไปรำชกำร 
  ๓. นำงสำวมณกำญจน์  ทองใย  ภำรกิจต่ำงประเทศ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑. นำงสำวบุญสุพร  เพ็งทำ  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  ๒. นำงพรทิพย์  นิลวัตถำ  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  ๓. นำงพรสวรรค์  ตันมงคลกำญจน ศึกษำนิเทศก์ 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 
  ประธำนกล่ำวเปิดประชุมและด ำเนินกำรตำมระเบียบวำระกำรประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
 ๑.๑ ขอแสดงควำมยินดีกับ ผอ.ฐิดำภรณ์  เพ็งหนู กรรมกำรผู้แทนสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของ
รัฐในคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. ที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐำนะเชี่ยวชำญ 
 ๑.๒ ขอแสดงควำมยินดีกับโรงเรียนที่พัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  O – NET ให้อยู่ในแนว
บวกและขอขอบคุณคณะ ก.ต.ป.น. ที่ช่วยคิดและหำแนวทำงเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  O – NET 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรำยงำนกำรประชุม  ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๒  วันที่  ๘  กุมภำพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๒ 
    มติที่ประชุม รับรองรำยงำนกำรประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องเสนอเพ่ือทรำบ 
  ๓.๑  รำยงำนผลกำรใช้ข้อสอบกลำง  และข้อสอบกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม 
    3.1.1 โรงเรียนที่ใช้ข้อสอบกลำงของ สพฐ. ดังนี้ โรงเรียนสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 
จ ำนวน 92 โรงเรียน  สถำนศึกษำเอกชน จ ำนวน 19 โรงเรียน  สถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



จ ำนวน 4 โรงเรียน โรงเรียนอ่ืน ๆ ได้แก่ โรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดนครปฐม โรงเรียนพระปริยัติธรรม      
มหำสวัสดิ์วิทยำ  โรงเรียน ภ.ป.ร. รำชวิทยำลัยฯ และวิทยำลัยนำฏศิลป์ 
    3.1.2 ผลกำรทดสอบวิชำสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม โดยจัดส่งข้อทดสอบ    
ของ สพป.นครปฐม เขต 2 ให้กับโรงเรียนได้ทดสอบตำมมติของ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1/2562 โดยมีค่ำคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 48.75 ในระดับชั้น ม.๓ และค่ำเฉลี่ยร้อยละ ๖๐.๗๒ ในระดับชั้น ป.๖ 
    มติที่ประชุม รับทรำบ 

  ๓.๒  รำยงำนผลกำรประเมินอ่ำน เขียน (RT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 
    ผลกำรอ่ำนออกเสียงและกำรอ่ำนรู้เรื่องชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 พบว่ำ 
กำรอ่ำนออกเสียงมีพัฒนำกำรลดลง กำรอ่ำนรู้เรื่องมีพัฒนำกำรเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ทั้งกำรอ่ำนออกเสียงและกำรอ่ำน
รู้เรื่องมีค่ำสูงกว่ำ สพฐ. แต่ต่ ำกว่ำจังหวัด โดยเมื่อจ ำแนกคุณภำพรำยโรงเรียนพบว่ำมีกลุ่ม A+ จ ำนวน 16 
โรงเรียน กลุ่ม A จ ำนวน  37  โรงเรียน กลุ่ม A-  จ ำนวน 2 โรงเรียน กลุ่ม B+ จ ำนวน 17 โรงเรียน กลุ่ม B 
จ ำนวน 26 โรงเรียน  กลุ่ม B- จ ำนวน 16 โรงเรียน และกลุ่ม C จ ำนวน 6 โรงเรียน  
    มติที่ประชุม รับทรำบ 

  ๓.๓  รำยงำนผลกำรสอบ O – NET ปี  กำรศึกษำ 2561 
    ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 พบว่ำ สูงกว่ำ สพฐ. 
ทั้ง 4 รำยวิชำ วิชำคณิตศำสตร์ไม่มีพัฒนำกำร ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ต่ ำกว่ำ สพฐ. ทั้ง 4 รำยวิชำ  แต่มี
พัฒนำกำรทั้ง 4 รำยวิชำ ผลกำรจัดกลุ่มในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 กลุ่ม  A+  จ ำนวน 18 โรงเรียน   
กลุ่ม A  จ ำนวน 6 โรงเรียน  กลุ่ม A- จ ำนวน  13 โรงเรียน  กลุ่ม B+ จ ำนวน 29 โรงเรียน กลุ่ม B จ ำนวน 
27 โรงเรียน กลุ่ม B- จ ำนวน 13 โรงเรียน  และกลุ่ม C จ ำนวน 3 โรงเรียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  
กลุ่ม A+ จ ำนวน 4 โรงเรียน  กลุ่ม A จ ำนวน 5 โรงเรียน กลุ่ม A-  จ ำนวน 3 โรงเรียน กลุ่ม B+ จ ำนวน  3 
โรงเรียน กลุ่ม B จ ำนวน 5 โรงเรียน และกลุ่ม B- จ ำนวน 2 โรงเรียน 
    มติที่ประชุม รับทรำบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจำรณำ 
  ๔.๑   กรอบแผนนิเทศ ภำคเรียนที่ 1/2562 
    กรอบแผนนิเทศ ครั้งที่ 1/2562 เป็นกรอบนิเทศเพ่ือด ำเนินกำรใช้สำรสนเทศจำก     
ผลกำรทดสอบ วำงแผนเพ่ือพัฒนำคุณภำพผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน กำรตรวจสอบระบบกำรประกันคุณภำพ
ภำยในพร้อมให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนกำรกระตุ้นให้โรงเรียนขับเคลื่อนนโยบำยส ำคัญในกำรประเมินตำม 
มำตรำ 44 ทั้งนี้ ศึกษำนิเทศก์จะแปลงเป็นแผนนิเทศรำยบุคคลเพื่อด ำเนินกำรนิเทศต่อไป 
    มติที่ประชุม ให้ควำมเห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องอ่ืน ๆ 
  - ไม่มี –  
 
 
 
 
 



เลิกประชุมเวลา    1๓.๐0  น. 

 
 

       (นำงสำวบุญสุพร   เพ็งทำ) 
       ผู้จดรำยงำนกำรประชุม 

                                                                  
 
 
                                                                           (นำยธีระพงษ์   ศรีโพธิ์) 
                                                                               ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
 


