
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๖ 
วันที่  ๒๐  กันยายน    ๒๕๕๖ 

ณ  ห้องชลนที  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ 
.......................................... 

ผู้มาประชุม 
๑. นายทวีพล  แพเรือง  ประธานกรรมการ 
๒. นายเกชา  เหลืองสุดใจชื้น กรรมการผู้แทนสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของรัฐ 
๓. นายสมศักดิ์  ค ามหา  กรรมการผู้แทนสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของเอกชน 
๔. นายวิเชียร  รุ่งทวีชัย  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านปฐมวัย 
๕. นายสถาพร  จ ารัสพงษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย 
๖. นางสาววารี  หอมอุดม    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๗. นายสาทิศ  เพ็งนาเรนทร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร 
๘. นายสัมพันธ์  ทรัพย์แตง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
๙. นายธีระพงษ์  ศรีโพธิ์  กรรมการและเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายชนาวุฒิ  กลัดแพ  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

นครปฐม เขต 2 
๒. นางสาวพัชรี  ยันตรีสิงห์ ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

นครปฐม เขต 2 
๓. นางพรทิพย์  นิลวัตถา  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐   น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ๑.  นโยบายเร่งรัดคุณภาพเน้นตัวชี้วัดเป็นส าคัญ   ที่อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท า ROAD  MAP  
ได้แก่     การพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    การวิเคราะห์และแก้ปัญหาผลกระทบจาก
การจัดล าดับการด าเนินงาน (World  Economic Column)   ระบบการวัดและประเมินผล  โดยก าหนดให้ 
ส านักทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) .ท าหน้าที่วิจัยและประเมินครูก่อนจะได้เข้ารับการประเมินวิทยฐานะ  
การด าเนินงานประชาคมอาเซียน  ซึ่งต้องเร่งพัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศแก่ครุและ
บุคลากร  ซึ่งคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษาต้องให้ความช่วยเหลือสนับสนุน
ในการด าเนินงานดังกล่าว 
 ๒. การรับการประเมินจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) รอบ ๓
จ านวน  ๓๘  โรงเรียน  ให้ศึกษานิเทศก์ช่วยเหลือ แนะน า เน้นการน าเสนอข้อมูลรายละเอียดที่เป็น



ประโยชน์  ส าหรับผลการประเมินระดับชาติ  ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖  ให้เร่งพัฒนาคุณภาพเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น 
 ๓.  การจัดเวลาเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงวันเปิด-ปิดภาคเรียนใหม่  ให้ผู้เกี่ยวข้องเตรียมการให้
ชัดเจน 
 ๔.  การเตรียมการรับอุทกภัยช่วงโรงเรียนปิดเทอมให้ดูแลและเตรียมการป้องกันล่วงหน้า 
   มติที่ประชุม รับทราบ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖   วันที่  ๒๐   มีนาคม  ๒๕๕๖ 
   มติที่ประชุม รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
๓.๑  การด าเนินการสอบวัดความสามารถในการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓   และชั้นประถมศึกษา

ปีที่ ๖ 
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒  ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ  เมื่อ
วันที่  ๑๔  กันยายน  ๒๕๕๖  และให้โรงเรียนจัดทดสอบตั้งแต่วันที่  ๑๖ – ๑๘  กันยายน  ๒๕๕๖  ส่งผลให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒  ในวันที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๕๖  และรายงาน
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้วยโปรแกรม Triple A  ในวันที่  ๒๑  กันยายน  ๒๕๕๖ 
 จากผลการประเมินดังกล่า  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒  
เสนอให้มีการท าข้อตกลงในการพัฒนาการอ่าน การเขียนส าหรับโรงเรียนที่มีปัญหา   และทบทวนผลการ
ประเมินการอ่าน การเขียนในโรงเรียนที่มีผลการประเมินดีและพอใช้ เพ่ือยืนยันสภาพและมอบเกียรติบัตร
เป็นขวัญและก าลังใจ   
 ประธานเสนอให้ใช้ผลการประเมินเป็นฐานในการก าหนดเป้าหมายในการเร่งรัดการ
ด าเนินงาน  และมอบให้ศึกษานิเทศก์คัดกรองเด็กอ่านไม่ออกอีกครั้งพร้อมวิเคราะห์สาเหตุปัญหาการอ่านไม่
ออกของนักเรียนให้ชัดเจน  
 มติที่ประชุม รับทราบ 

  ๓.๒  รายงานผลการด าเนินงานโครงการ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
        เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษารายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  จ าแนกเป็นรายกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่  กลยุทธ์ที่ ๑  
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ื อ
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้    เสนอผลการด าเนินงานด้านการจัดเตรียมความพร้อมระดับปฐมวัย  
ความสามารถในการอ่าน การเขียน  และการคิดค านวณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์ตามระดับการศึกษา   การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และทักษะของนักเรียนด้านเทคโนโลยี     กลยุทธ์ที่ ๒  ปลูกฝังคุณธรรม  ความ
ส านึกในความเป็นชาติไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เสนอผลการด าเนินงานด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  คุณธรรมจริยธรรม กตัญญู และมี



ความส านึกในความเป็นไทย  การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  และกลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาการบริหาร
จัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  เสนอผลการด าเนินงานด้านสถานศึกษามีระบบประกัน
คุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 

 ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะว่าควรศึกษา Baseline  มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  พร้อม 
จัดท าตัวชี้วัดการอ่าน การเขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับปฐมวัย  เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ระดับประถมศึกษา 
          มติที่ประชุม รับทราบ 
 ๓.๓  การด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  และชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๕๖  
 ส านักทดสอบทางการศึกษา (สทศ.)  แจ้งการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ดังนี้ 
ก าหนดการสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖    สอบวันที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗    
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓    สอบวันที่ ๑ – ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ 
การับข้อสอบ  รับข้อสอบให้รับข้อสอบเช้าของวันทดสอบ 
การส่งข้อสอบ    ส่งข้อสอบให้ส่งข้อสอบในวันที่ ทดสอบเสร็จสิ้น 
การก าหนดสนามสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  จัดสนามสอบรวมโดยเน้นโรงเรียนภายในกลุ่มโรงเรียน   
ที่ไม่ห่างไกลกัน   ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓    จัดสนามสอบที่โรงเรียน 
 ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะในเรื่องการจัดสนามสอบให้ยึดความสะดวกของตัวนักเรียนเป็นส าคัญ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑  ขอความเห็นชอบการด าเนินงานจุดเน้นการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒    ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
        เสขานุการคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเสนอแนว
ด าเนินงานจุดเน้นการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ 
ในการนี้จะปรับเป้าหมายการด าเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ประชุมเสนอแนะไว้ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

 ๔.๒  ขอความเห็นชอบแผนติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖   
                เสขานุการคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเสนอแผนติดตาม  
ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖   วัตถุประสงค์เพ่ือนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาในเรื่อง  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓    การเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษารอบที่ ๓  การอ่านเพ่ือการสื่อสาร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และการขับเคลื่อนจุดเน้น ของ สพป.นครปฐม เขต ๒ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 



       ๔.๓  ขอความเห็นชอบแผนการยกระดับคุณภาพการอ่านและการเขียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  
และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  
                เสขานุการคณะกรรมการ  ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา   เสนอแผน 
การยกระดับคุณภาพการอ่านและการเขียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ที่มุ่งเน้น
การพัฒนาการอ่านเพ่ือการสื่อสารและแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้   แนวการด าเนินงาน  ได้แก่  
การปรับระบบการพัฒนาครู   การใช้สื่อพัฒนา/แก้ปัญหาเฉพาะราย   การส่งเสริม สนับสนุนการใช้ค าถาม  
การติดตามประเมินผลการอ่านการเขียนทุก ๓ เดือน  การทบทวนผลการประเมินและมอบรางวัล  การจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคล  การส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียน  การตั้งศูนย์แก้ปัญหาการอ่านการเขียน   และการ
เสริมแรงจูงใจ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
๔.๔  ขอความเห็นชอบแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖    และ    

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
เสขานุการคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเสนอแผนการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖    และ    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   การด าเนินงาน
ประกอบด้วย  การสังเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัด จากสารสนเทศการทดสอบปีการศึกษา ๒๕๕๕  
การพัฒนาตัวอย่างเครื่องมือวัดและประเมินผลตามแนว O-NET  การพัฒนาครูเพ่ือทบทวนมาตรฐานการ
เรียนรู้  การทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้  และการจัดสอบ PRE  O-NET  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
       ๔.๕  ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเร่งรัดคุณภาพระบบประกันคุณภาพภายใน  
ส าหรับโรงเรียนที่ต้องได้รับการดูแล 

 เสขานุการคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเสนอร่างค าสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการเร่งรัดคุณภาพระบบประกันคุณภาพภายใน  ส าหรับโรงเรียนที่ต้องได้รับการดูแล 

Iมติที่ประชุม   เห็นชอบ 

Iระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอ่ืนๆ 

  การอ่าน  การเขียนของนักเรียนเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข   โรงเรียนควรค านึงถึงในการจัดชั่วโมง
การสอนและการจัดครูสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑   โดยเฉพาะภาคเรียนที่ ๑  นักเรียนควรอ่านออกเขียน
ได้ทุกคน 

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 

                                                                              (นางสาวพัชรี  ยันตรีสิงห์) 
                                                                                ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
                                                                                (นายธีระพงษ์  ศรีโพธิ์) 
                                                                              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 



           
  
 
  
  
  

 


