ที่ ศธ ๐๔๐๕๙ /ว4808

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครปฐม เขต ๒ อำเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๒๐
23

ธันวำคม ๒๕๖3

เรื่อง รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.)
เรียน คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต ๒ ที่ ศธ 04059/ว4366
ลงวันที่ 13 พฤศจิกำยน ๒๕๖3
สิ่งที่ส่งมำด้วย รำยงำนกำรประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1/๒๕๖3

จำนวน ๑ ฉบับ

ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ประธำนคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ
ได้เชิญคณะกรรมกำรฯ ประชุมรับ ทรำบผลกำรดำเนินงำนของกลุ่ มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำและให้ ข้อเสนอแนะในกำรดำเนิ น งำนตำมระเบียบวำระกำรประชุม ครั้ งที่ 1/๒๕๖3 วันที่ 16
พฤศจิกำยน ๒๕๖3 เวลำ 13.3๐ น. ณ ห้องชลนที นั้น บัดนี้เลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ ได้จัดทำรำยงำน
กำรประชุมดังกล่ำวเสร็จสิ้นแล้ว รำยละเอียดตำมรำยงำนกำรประชุมที่แนบ
จึงเรียนมำเพื่อพิจำรณำรำยงำนกำรประชุม กรณีมีกำรแก้ไ ข สื่อสำรประเด็นกำรแก้ไขโดยตรงที่
นำงสำวบุญสุพร เพ็งทำ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑ ๗๙๕ ๑๕๗๘
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยชำญกฤต น้ำใจดี)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม 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 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒
ผู้มาประชุม
๑. นำยชำญกฤต น้ำใจดี
2. นำยสุรเชษฐ์ กลิ่นพยอม
3. นำงสำวเครือวัลย์ เผ่ำผึ้ง
4. นำยสญชัย รัศมีแจ่ม
5. นำยธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
6. นำยศิริ อินทร์วิมล
7. นำงสำวบุญสุพร เพ็งทำ

ประธำนกรรมกำร ฯ
กรรมกำรผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนของรัฐ
กรรมกำรผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนของเอกชน
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรวิจัยและประเมินผล
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนปฐมวัย
กรรมกำรและเลขำนุกำร

ผู้ไม่มาประชุม
1. นำยทวีพล แพเรือง
2. นำงสำวพัชรี ยันตรีสิงห์

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรบริหำรกำรศึกษำ
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

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

ผู้ช่วยเลขำนุกำร
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์
ศึกษำนิเทศก์

เริ่มประชุมเวลา 13.0๐ น.
ประธำนกล่ำวเปิดประชุมและดำเนินกำรตำมระเบียบวำระกำรประชุมดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ
1.1 ขอขอบคุ ณ ทุ ก ท่ ำ นที่ ใ ห้ ก ำรต้ อ นรั บ อย่ ำ งดี เ นื่ อ งในโอกำสเดิ น ทำงมำด ำรงต ำแหน่ ง
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 2
1.2 กำรพัฒ นำคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม
เขต 2 ให้เน้นประเด็น ดังนี้
1.2.1 ครูรักเด็ก เด็กรักครู และทำงำนในลักษณะ 4 เต็ม ได้แก่ เต็มใจ เต็มเวลำ เต็ ม
ควำมสำมำรถและเต็มหลักสูตร

1.2.2 จัดกำรเรียนกำรสอนโดยคำนึงถึง กำรสอนน้อยทำน้อย แต่มีประสิทธิภำพสูง มุ่งสู่
กำรมีนวัตกรรมตำมแนวทำงไทยแลนด์ 4.0 (ทำน้อย ได้มำก)
1.2.3 กำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบที่เป็นธรรมทั้งในระดับโรงเรียนและสำนักงำนเขต
พื้นที่
1.3 คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมิ นผลและนิเทศกำรศึ กษำมีค วำมส ำคัญและ
เป็ น หั ว ใจในกำรขั บ เคลื่ อ นและพัฒ นำคุณ ภำพกำรศึ กษำ ของส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึก ษำประถมศึ กษำ
นครปฐม เขต 2
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรำยงำนกำรประชุม ครั้งที่ 4 /๒๕๖3 วันที่ 17 สิงหำคม ๒๕๖3
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทรำบ
3.1 กำรประชุมครั้งที่ 4 /๒๕๖3 เมื่อวันที่ 17 สิงหำคม ๒๕๖3
ส ำหรั บ กำรประชุ ม ครั้ ง ดั ง กล่ ำ ว เป็ น ก ำรประชุ ม ครั้ ง สุ ด ท้ ำ ยก่ อ นหมดวำระ
ของคณะกรรมกำรชุ ด เดิ ม เลขำนุ กำรได้ จั ด ส่ ง รำยงำนกำรประชุ ม ให้ ค ณะกรรมกำรได้พิ จ ำรณำ กรณี ที่ มี
กำรปรับแก้รำยงำนกำรประชุม ให้จัดส่ งข้อมูลกำรปรับแก้มำที่เลขำนุกำรเพื่อดำเนินกำรปรับแก้ให้ถูกต้อง
ซึ่งทำงเลขำนุ กำรได้ดำเนิน กำรเรี ยบร้ อยแล้ว ส ำหรับกำรประชุมในครั้งนี้เป็นคณะกรรมกำรชุดใหม่จึง ไม่มี
กำรรับรองรำยงำนกำรประชุม
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๓.2 บทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
(ก.ต.ป.น.)
สืบเนื่องจากคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เดิมหมดวาระในเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ สพป.
นครปฐม เขต ๒ จึงได้ดาเนินการคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ตามกฎกระทรวง กาหนดจานวน หลักเกณฑ์และ
วิธีการได้มาของคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๘ โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการชุดนี้
เพื่อให้กำรดำเนิ นกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศกำรศึกษำประสบผลสำเร็จตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จึงกำหนดบทบำทหน้ำที่ตำมระเบียบ
กระทรวงศึกษำธำร ว่ำด้วยกำรตรวจรำชกำร กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ พ.ศ.
2560 ดังต่อไปนี้
๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมากาหนดเป็นแนวทาง
ในการติดตาม ประเมิน ผลและนิเทศการบริห ารและการดาเนินการของหน่วยงานและสถานศึกษาในสั งกัด
เขตพื้นที่การศึกษา
๒) กำหนดแนวทำงกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยกำรบริหำรและกำรดำเนินกำรของหน่วยงำน
และสถำนศึกษำในสังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๓) พิจ ำรณำแผนกำรติด ตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำโดยมุ่งเน้ น
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๔) ติดตำม ประเมินผลและนิเทศกำรบริหำรและกำรดำเนินกำรตำมแผนที่กำหนด

๕) รับทรำบผลกำรติดตำม ประเมินผลและนิเทศกำรบริหำรและกำรดำเนินกำรตำมแผน
และให้ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพของกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
๖) ส่งเสริมให้มีกำรประสำนกำรติดตำม ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำกับคณะกรรมกำร
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
7) แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมกำรติ ด ตำม ตรวจสอบ ประเมิ น ผลกำรจั ด กำรศึ ก ษำตำม
ควำมจำเป็น
8) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
ข้ อ เสนอแนะของที่ ป ระชุ ม ให้ จั ด ท ำสำรสนเทศที่ ส อดคล้ อ งกั บ แนวทำงกำรด ำเนิ น งำน
ของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ
มติที่ประชุม

รับทรำบ

๓.3 สำรสนเทศกำรพัฒนำคุณภำพโรงเรียนทั้งระบบ
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำได้จัดทำสำรสนเทศกำรพัฒนำคุณภำพ
โรงเรียนทั้งระบบในปีกำรศึกษำ 2562 ได้แก่ กำรรำยงำนผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย กำรรำยงำนผล
กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน RT NT และ O-NET รวมทั้งกำรดำเนินกำรงำนประกันคุณภำพภำยใน
ซึ่งสำรสนเทศดังกล่ำวจะนำสู่กำรวำงแผนพัฒนำงำนด้ำนต่ำง ๆ เชื่อมโยงกับกำรนิเทศเชิงรุกในปีกำรศึกษำ
2563 ต่อไป
มติที่ประชุม

รับทรำบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ
4.1 ขออนุมัติกรอบแผนกำรนิเทศภำคเรียนที่ 2/2563
กรอบแผนนิเทศครั้งที่ ๒/๒๕๖3 ดำเนินกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลในเรื่องสำคัญ
ดังนี้ ๑) กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (RT NT O–NET) กำรใช้ตัวชี้วัดทบทวนมำตรฐำนกำรเรียนรู้
๒) กำรอ่ำนออก เขีย นได้ ในระดับ ชั้น 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 ทั้งนี้ศึกษำนิเทศก์จะได้ดำเนินกำรจัดทำเป็น
แผนนิเทศรำยบุคคลต่อไป
ข้อเสนอแนะของที่ประชุม ให้ควำมสำคัญกับกลุ่มที่มีผลกำรประเมินในระดับ C (กลุ่มโรงเรียน
ที่มีพัฒนำกำรทำงด้ำนผลสัมฤทธิ์ลดลง) โดยกำรนิเทศแบบลุ่มลึก
มติที่ประชุม

ให้ควำมเห็นชอบ

4.2 ขอควำมเห็นชอบโครงกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลคุณภำพโรงเรียนทั้งระบบเพื่อ
กำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โครงกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลคุณภำพโรงเรียนทั้งระบบเพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 เป็ นกำรดำเนิ นกำรบริห ำรจัดกำรโครงกำรที่ต้องใช้งบประมำณในกำรบูรณำกำรกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนนโยบำยต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่องและมีควำมยืดหยุ่น ซึ่งสำมำรถที่จะดำเนินกำรได้ตั้งแต่
ต้น ปี งบประมำณและสำมำรถแก้ ปั ญหำในระดับ โรงเรีย นได้ จึ งเสนอของบประมำณในรูปแบบของ BLOG
GRANT เพื่อกำรดำเนินกำรที่ต่อเนื่องและทันเวลำ
มติที่ประชุม

ให้ควำมเห็นชอบ

4.3 ขอควำมเห็นชอบโครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์โดยใช้ชุมชนวิชำชีพ
สืบเนื่องจำกกำรดำเนินโครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์โดยใช้ชุมชนวิชำชีพได้ดำเนินกำร
ต่อเนื่องทุกปีและส่งผลให้ผู้ เรียนมีพัฒนำกำรด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียนเพิ่มขึ้น และส่งผลให้มีชุมชนวิชำชีพครู
ที่พร้อมพัฒนำตนเองใน 4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ได้แก่ ภำษำไทย วิทยำศำสตร์ คณิ ตศำสตร์และภำษำอังกฤษ
และพร้อมยกระดับผลสัมฤทธิ์ร่วมกับเขตพื้นที่ รวมทั้งในมติที่ประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 4/2563 เรื่องเสนอเพื่อ
พิจำรณำ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่ำ ควรดำเนินกำรใช้ชุมชนวิชำชีพต่อเนื่อง เนื่องจำกสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ
และวิสัยทัศน์ของเขตพื้นที่ กลุ่มนิเทศฯ จึงเสนอโครงกำรดังกล่ำวโดยใช้งบพัฒนำของ สพป.นครปฐม เขต 2
เพื่อสำมำรถดำเนินกำรได้ทันทีในเดือนพฤศจิกำยน 2563
มติที่ประชุม

ให้ควำมเห็นชอบ

4.4 ขอควำมเห็นชอบโครงกำรประกันคุณภำพภำยในเพื่อเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมิน
ภำยนอก
สืบเนื่องจำกกำรดำเนินงำนประกันคุณภำพภำยใน เพื่อเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมิน
ภำยนอกเป็นงำนที่ขับเคลื่อนต่อเนื่องจำกปีที่ผ่ำนมำ ซึ่งศึกษำนิเทศก์ที่รับผิดชอบได้ดำเนินกำรถอดบทเรียน
โรงเรียนที่ได้รับกำรประเมินภำยนอกและพร้อมนำสู่กำรพัฒนำโรงเรียนที่กำลังจะได้รับกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกต่อไป กลุ่มนิเทศฯ จึงเสนอโครงกำรดังกล่ำวโดยใช้งบพัฒนำของ สพป.นครปฐม เขต 2 เพื่อสำมำรถ
ดำเนินกำรได้ต่อเนื่องทันเวลำ
มติที่ประชุม

ให้ควำมเห็นชอบ

4.๕ กำรนิเทศโดยใช้วิจัยเป็นฐำน
ในภาคเรียนที่ 2/2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาได้ทาการวิเคราะห์
สภาพปั ญ หาและความต้ อ งการของโรงเรี ย น ครู แ ละผู้ เ รี ย นตามบริ บ ทของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ และจะใช้แนวทางการนิเทศอย่างเป็นระบบโดยใช้วิจัยเป็นฐำนขับเคลื่อนงำน
ตำมนโยบำยในลักษณะต่ำง ๆ
มติที่ประชุม

ให้ควำมเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
ควรจั ดให้ มีกำรประเมิน ศูน ย์ป ฐมวัยต้นแบบ เพื่อคงสภำพและปรับเปลี่ ย นศูนย์เพื่อให้ ไ ด้
มำตรฐำนตำมคุ ณ ภำพกำรจั ด กำรศึ ก ษำปฐมวั ย ที่ เ ป็ น ต้ น แบบได้ จ ริ ง เนื่ อ งจำกบำงศู น ย์ ป ฐมวั ย ต้ น แบบ
ขำดบุคลำกรที่มีศักยภำพในกำรพัฒนำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และบำงโรงเรียนที่จัดกำรศึกษำระดับปฐมวัย
มีศักยภำพที่จะดำเนินงำนในลักษณะศูนย์ปฐมวัยต้นแบบได้
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
(นำงสำวบุญสุพร เพ็งทำ)
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