
 
                                                   

ที่ ศธ  ๐๔๐๕๙ /ว4808 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
                                                                          นครปฐม  เขต ๒    อ ำเภอนครชัยศรี 
                                                    จังหวัดนครปฐม   ๗๓๑๒๐                                                                                    

                     23     ธันวำคม   ๒๕๖3 

เรื่อง  รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) 

เรียน  คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต ๒  ที่ ศธ 04059/ว4366  
          ลงวันที่  13  พฤศจิกำยน  ๒๕๖3    

สิ่งที่ส่งมำด้วย  รำยงำนกำรประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่  1/๒๕๖3                           จ ำนวน  ๑  ฉบับ 

  ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ประธำนคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ
ได้เชิญคณะกรรมกำรฯ  ประชุมรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มนิเทศ  ติดตำมและประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำและให้ข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินงำนตำมระเบียบวำระกำรประชุม  ครั้งที่ 1/๒๕๖3 วันที่ 16 
พฤศจิกำยน ๒๕๖3  เวลำ 13.3๐ น. ณ ห้องชลนที นั้น บัดนี้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ ได้จัดท ำรำยงำน        
กำรประชุมดังกล่ำวเสร็จสิ้นแล้ว รำยละเอียดตำมรำยงำนกำรประชุมที่แนบ 

  จึงเรียนมำเพ่ือพิจำรณำรำยงำนกำรประชุม  กรณีมีกำรแก้ไข สื่อสำรประเด็นกำรแก้ไขโดยตรงที่
นำงสำวบุญสุพร  เพ็งทำ  เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑  ๗๙๕  ๑๕๗๘  

   ขอแสดงควำมนับถือ 
 

 

                                       (นำยชำญกฤต   น้ ำใจดี) 
          ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 2 

 
 
 
   

 
 
 
กลุ่มนิเทศ  ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ      
โทร. ๐๓๔ ๓๓๑  ๖๐๙        
โทรสำร ๐๓๔ ๓๓๑ ๖๐๙ 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
ครั้งที่  1 /๒๕๖3 

วันที่   16  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖3    เวลา  13.30  น. 
ณ  ห้องชลนที   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ 

 
ผู้มาประชุม 
 ๑. นำยชำญกฤต  น้ ำใจดี ประธำนกรรมกำร ฯ   
 2. นำยสุรเชษฐ์  กลิ่นพยอม กรรมกำรผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของรัฐ 
  3. นำงสำวเครือวัลย์  เผ่ำผึ้ง  กรรมกำรผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของเอกชน 
 4. นำยสญชัย  รัศมีแจ่ม  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม 
 5. นำยธีระพงษ์   ศรีโพธิ์ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรวิจัยและประเมินผล 
 6. นำยศิริ   อินทร์วิมล กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนปฐมวัย 
 7. นำงสำวบุญสุพร  เพ็งทำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ผู้ไม่มาประชุม 
 1. นำยทวีพล  แพเรือง กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรบริหำรกำรศึกษำ 
 2. นำงสำวพัชรี   ยันตรีสิงห์ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นำงพรทิพย์  นิลวัตถำ  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 2. นำยสุภัค  แฝงเพ็ชร ศึกษำนิเทศก์    
 3. นำงสำวเกริน   ช้อยเครือ ศึกษำนิเทศก์  
 4. นำงสำวสำยใจ   ฉิมมณี ศึกษำนิเทศก์ 
 5. นำงพรสวรรค์  ตันมงคลกำญจน ศึกษำนิเทศก์ 
 6. นำงสำวนำฏลดำ  ภู่ประเสริฐ ศึกษำนิเทศก์  
 7. นำยเมธี  อ้นทอง ศึกษำนิเทศก์  
 8. นำงสำวสุรีพร  พันยุโดด ศึกษำนิเทศก์  
 9. นำงสุทธิรัตน์  นำครำช ศึกษำนิเทศก์ 
 
เริ่มประชุมเวลา  13.0๐ น. 
  ประธำนกล่ำวเปิดประชุมและด ำเนินกำรตำมระเบียบวำระกำรประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 

 1.1 ขอขอบคุณทุกท่ำนที่ให้กำรต้อนรับอย่ำงดีเนื่องในโอกำสเดินทำงมำด ำรงต ำแหน่ง
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 2  

 1.2 กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม   
เขต 2 ให้เน้นประเด็น ดังนี้ 

  1.2.1 ครูรักเด็ก เด็กรักครู และท ำงำนในลักษณะ 4 เต็ม ได้แก่ เต็มใจ เต็มเวลำ เต็ ม
ควำมสำมำรถและเต็มหลักสูตร 



  1.2.2 จัดกำรเรียนกำรสอนโดยค ำนึงถึง กำรสอนน้อยท ำน้อย แต่มีประสิทธิภำพสูง มุ่งสู่
กำรมีนวัตกรรมตำมแนวทำงไทยแลนด์ 4.0 (ท ำน้อย ได้มำก) 

 1.2.3 กำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบที่เป็นธรรมทั้งในระดับโรงเรียนและส ำนักงำนเขต
พ้ืนที ่

 1.3 คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำมีควำมส ำคัญและ    
เป็นหัวใจในกำรขับเคลื่อนและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครปฐม เขต 2      
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรำยงำนกำรประชุม  ครั้งที่ 4 /๒๕๖3  วันที่  17  สิงหำคม  ๒๕๖3 
                        - ไม่มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องเสนอเพ่ือทรำบ 
 3.1 กำรประชุมครั้งที่ 4 /๒๕๖3  เมื่อวันที่  17  สิงหำคม  ๒๕๖3 
  ส ำหรั บกำรประชุมครั้ งดั งกล่ ำว  เป็นก ำรประชุ มครั้ ง สุ ดท้ ำยก่อนหมดวำระ               
ของคณะกรรมกำรชุดเดิม เลขำนุกำรได้จัดส่งรำยงำนกำรประชุมให้คณะกรรมกำรได้พิจำรณำ กรณีที่มี        
กำรปรับแก้รำยงำนกำรประชุม  ให้จัดส่งข้อมูลกำรปรับแก้มำที่เลขำนุกำรเพ่ือด ำเนินกำรปรับแก้ให้ถูกต้อง     
ซึ่งทำงเลขำนุกำรได้ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว ส ำหรับกำรประชุมในครั้งนี้เป็นคณะกรรมกำรชุดใหม่จึง ไม่ม ี    
กำรรับรองรำยงำนกำรประชุม  

    มติที่ประชุม  รับทรำบ  

  ๓.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา         
(ก.ต.ป.น.)   
     สืบเนื่องจากคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เดิมหมดวาระในเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ สพป.
นครปฐม เขต ๒ จึงได้ด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ตามกฎกระทรวง ก าหนดจ านวน หลักเกณฑ์และ
วิธีการได้มาของคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๘ โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการชุดนี้  
     เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศกำรศึกษำประสบผลส ำเร็จตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  จึงก ำหนดบทบำทหน้ำที่ตำมระเบียบ
กระทรวงศึกษำธำร ว่ำด้วยกำรตรวจรำชกำร กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ พ.ศ.
2560 ดังต่อไปนี้ 
     ๑)  ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการน ามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาก าหนดเป็นแนวทาง      
ในการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการด าเนินการของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด     
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
      ๒)  ก ำหนดแนวทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยกำรบริหำรและกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำน
และสถำนศึกษำในสังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
      ๓) พิจำรณำแผนกำรติดตำม  ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำโดยมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
      ๔) ติดตำม ประเมินผลและนิเทศกำรบริหำรและกำรด ำเนินกำรตำมแผนที่ก ำหนด 



      ๕) รับทรำบผลกำรติดตำม ประเมินผลและนิเทศกำรบริหำรและกำรด ำเนินกำรตำมแผน
และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพของกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 
      ๖) ส่งเสริมให้มีกำรประสำนกำรติดตำม ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำกับคณะกรรมกำร
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
      7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำตำม      
ควำมจ ำเป็น 
      8) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

  ข้อเสนอแนะของที่ประชุม  ให้จัดท ำสำรสนเทศที่สอดคล้องกับแนวทำงกำรด ำเนินงำน         
ของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 

  มติที่ประชุม รับทรำบ  

  ๓.3 สำรสนเทศกำรพัฒนำคุณภำพโรงเรียนทั้งระบบ 
    กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำได้จัดท ำสำรสนเทศกำรพัฒนำคุณภำพ
โรงเรียนทั้งระบบในปีกำรศึกษำ 2562 ได้แก่ กำรรำยงำนผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย กำรรำยงำนผล
กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน RT  NT และ O-NET รวมทั้งกำรด ำเนินกำรงำนประกันคุณภำพภำยใน     
ซึ่งสำรสนเทศดังกล่ำวจะน ำสู่กำรวำงแผนพัฒนำงำนด้ำนต่ำง ๆ เชื่อมโยงกับกำรนิเทศเชิงรุกในปีกำรศึกษำ 
2563 ต่อไป 

  มติที่ประชุม รับทรำบ  

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพ่ือพิจำรณำ 
   4.1 ขออนุมัติกรอบแผนกำรนิเทศภำคเรียนที่ 2/2563    
   กรอบแผนนิเทศครั้งที่ ๒/๒๕๖3  ด ำเนินกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลในเรื่องส ำคัญ 
ดังนี้ ๑) กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (RT  NT  O–NET)  กำรใช้ตัวชี้วัดทบทวนมำตรฐำนกำรเรียนรู้   
๒) กำรอ่ำนออก เขียนได้ในระดับชั้น ป.๑  ๓) กำรประกันคุณภำพภำยใน  ๔) กำรยกระดับคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ โดยเน้นการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  ในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น Coding ; STEM ; Platform ; Flipped Classroom ; Project Approach เป็นต้น และ           
๕) กำรขับเคลื่อนคุณภำพตำมนโยบำย สพฐ. ปีงบประมำณ ๒๕๖4 ทั้งนี้ศึกษำนิเทศก์จะได้ด ำเนินกำรจัดท ำเป็น
แผนนิเทศรำยบุคคลต่อไป 
  ข้อเสนอแนะของที่ประชุม  ให้ควำมส ำคัญกับกลุ่มที่มีผลกำรประเมินในระดับ C (กลุ่มโรงเรียน
ที่มีพัฒนำกำรทำงด้ำนผลสัมฤทธิ์ลดลง)  โดยกำรนิเทศแบบลุ่มลึก     

   มติที่ประชุม ให้ควำมเห็นชอบ  

   4.2 ขอควำมเห็นชอบโครงกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลคุณภำพโรงเรียนทั้งระบบเพ่ือ 
กำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
     โครงกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลคุณภำพโรงเรียนทั้งระบบเพ่ือกำรจัดกำรเรียนรู้    
ในศตวรรษที่ 21 เป็นกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรที่ต้องใช้งบประมำณในกำรบูรณำกำรกิจกรรม      
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือขับเคลื่อนนโยบำยต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่องและมีควำมยืดหยุ่น  ซึ่งสำมำรถที่จะด ำเนินกำรได้ตั้งแต่
ต้นปีงบประมำณและสำมำรถแก้ปัญหำในระดับโรงเรียนได้ จึงเสนอของบประมำณในรูปแบบของ BLOG  
GRANT เพ่ือกำรด ำเนินกำรที่ต่อเนื่องและทันเวลำ 

   มติที่ประชุม ให้ควำมเห็นชอบ  



   4.3 ขอควำมเห็นชอบโครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์โดยใช้ชุมชนวิชำชีพ    
    สืบเนื่องจำกกำรด ำเนินโครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์โดยใช้ชุมชนวิชำชีพได้ด ำเนินกำร
ต่อเนื่องทุกปีและส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนำกำรด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียนเพ่ิมขึ้น และส่งผลให้มีชุมชนวิชำชีพครู      
ที่พร้อมพัฒนำตนเองใน 4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ได้แก่ ภำษำไทย วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และภำษำอังกฤษ 
และพร้อมยกระดับผลสัมฤทธิ์ร่วมกับเขตพ้ืนที่ รวมทั้งในมติที่ประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 4/2563 เรื่องเสนอเพ่ือ
พิจำรณำ  ได้ให้ข้อเสนอแนะว่ำ ควรด ำเนินกำรใช้ชุมชนวิชำชีพต่อเนื่อง เนื่องจำกสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ
และวิสัยทัศน์ของเขตพ้ืนที่ กลุ่มนิเทศฯ จึงเสนอโครงกำรดังกล่ำวโดยใช้งบพัฒนำของ สพป.นครปฐม เขต 2 
เพ่ือสำมำรถด ำเนินกำรได้ทันทีในเดือนพฤศจิกำยน 2563   

   มติที่ประชุม ให้ควำมเห็นชอบ  

   4.4 ขอควำมเห็นชอบโครงกำรประกันคุณภำพภำยในเพ่ือเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมิน
ภำยนอก 

     สืบเนื่องจำกกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยใน เพ่ือเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมิน
ภำยนอกเป็นงำนที่ขับเคลื่อนต่อเนื่องจำกปีที่ผ่ำนมำ ซึ่งศึกษำนิเทศก์ที่รับผิดชอบได้ด ำเนินกำรถอดบทเรียน
โรงเรียนที่ได้รับกำรประเมินภำยนอกและพร้อมน ำสู่กำรพัฒนำโรงเรียนที่ก ำลังจะได้รับกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกต่อไป  กลุ่มนิเทศฯ จึงเสนอโครงกำรดังกล่ำวโดยใช้งบพัฒนำของ สพป.นครปฐม เขต 2 เพ่ือสำมำรถ
ด ำเนินกำรไดต้่อเนื่องทันเวลำ 

   มติที่ประชุม ให้ควำมเห็นชอบ  

   4.๕ กำรนิเทศโดยใช้วิจัยเป็นฐำน    
    ในภาคเรียนที่ 2/2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาได้ท าการวิเคราะห์
สภาพปัญหาและความต้องการของโรงเรียน ครูและผู้ เรียนตามบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ และจะใช้แนวทางการนิเทศอย่างเป็นระบบโดยใช้วิจัยเป็นฐำนขับเคลื่อนงำน  
ตำมนโยบำยในลักษณะต่ำง ๆ  

   มติที่ประชุม ให้ควำมเห็นชอบ  

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องอ่ืน ๆ 
   ควรจัดให้มีกำรประเมินศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ  เพ่ือคงสภำพและปรับเปลี่ยนศูนย์เพ่ือให้ได้
มำตรฐำนตำมคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยที่เป็นต้นแบบได้จริง เนื่องจำกบำงศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ         
ขำดบุคลำกรที่มีศักยภำพในกำรพัฒนำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และบำงโรงเรียนที่จัดกำรศึกษำระดับปฐมวัย
มีศักยภำพท่ีจะด ำเนินงำนในลักษณะศูนย์ปฐมวัยต้นแบบได้  

เลิกประชุมเวลา    16.00  น. 

 
       (นำงสำวบุญสุพร   เพ็งทำ) 
        ผู้จดรำยงำนกำรประชุม 

 
                                                                            (นำยชำญกฤต  น้ ำใจดี) 
                                                                              ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 


