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การระชุมคณะกรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ 
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(ส ำเนำ) 
รำยงำนกำรประชุม 

คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) 
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๔ 

วันที่ ๒ กุมภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๒ 

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

ผู้มำประชุม 
๑. นายมนัส  เจียมภูเขียว   ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๒     ประธาน ก.ต.ป.น. 
๒. นายเกียรติศักดิ์  ผ่องจรุง   ผอ.ร.ร.หนองเมยสามัคคี    กรรมการ ก.ต.ป.น. 
๓. นางวิลาวัลย ์ คุณล้าน   ผอ.ร.ร.ภูเขียววิทยา     กรรมการ ก.ต.ป.น. 
๔. นายกีรติ  บุญประภาศรี   ผอ.ร.ร.บ้านหนองบัวพรม    กรรมการ ก.ต.ป.น. 
๕. ว่าที่ร้อยตรีธนาธิป  มาลากอง  ผอ.ร.ร.ชุมชนแท่นประจัน    กรรมการ ก.ต.ป.น. 
๖. นายวุฒิพงษ์  วงษ์ชู    ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่   กรรมการ ก.ต.ป.น.   
๗. นางสาววิลาสิน ี ช านาญกุล   ผอ.ร.ร.บ้านหนองคูวิทยาคม       กรรมการ ก.ต.ป.น. 
๘. นายชานนท์  ต่ออ านาจ   ผอ.ร.ร.บ้านม่วง     กรรมการ ก.ต.ป.น. 
๙. นายเชษฐา  พลธรรม   ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ   กรรมการ ก.ต.ป.น. 
 
ผู้ไม่มำประชุม   ไม่มี 
ผู้เข้ำร่วมประชุม  
 ๑.นางสาวดรุณี  อาจปรุ  ศึกษานิเทศก์ 
 ๒.นางสาวจุฬาลักษณ์  ภูปัญญา  ศึกษานิเทศก์ 
 ๓.นางสาวกานต์กนิษฐ์  พรมไพร  ศึกษานิเทศก์ 
 ๔.นายพิเชษฐ  ช านาญ  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 
 เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.   

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายมนัส  เจียมภูเขียว ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา               
ชัยภูม เขต ๒ ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)  ประธาน                     
ที่ประชุมได้กล่าวเปิดและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกรประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวำระท่ี ๑  เรื่องประธำนแจ้งท่ีประชุมทรำบ 

๑.๑ สถานการณ์โควิด-๑๙ ทัว่โลก มีการระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าวหลายแสนคน ในหลาย 
ประเทศ ขอให้คณะกรรมการทุกท่านได้ให้ความส าคัญและให้ความรู้ต่อนักเรียนและผู้ เกี่ยวข้องในโรงเรียน             
ในการป้องกันการระบาดของโรคดังกล่าว 
   ๑.๒ การลงพ้ืนที่ของผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือดูข้อมูลและข้อเท็จจริง               
ในการขอประเมิน เข้ าโครงการโรงเรียนคุณ ภาพของชุมชน ณ  โรงเรียนบ้ าน เป้ า(ส าราญ ไชยวิทยา)                      
วันที่ ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ ทางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ลงโรงเรียนเตรียมความพร้อมแล้ว 
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๑.๓ โครงการซ่อมแซม และสร้างบ้านให้นักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในปีนี้ มอบให้ 

แต่ละศูนย์เครือข่ายการศึกษาอ าเภอด าเนินการ และควรให้มีพิธีมอบในทุกอ าเภอด้วย ทั้งนี้ จะมีการประชุม
ประธานกลุ่มโรงเรียนต าบลในวันที่ ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ เพ่ือชี้แจงรายละเอียดต่อไป 

๑.๔ การจัดงานครอบ ๙ ปี อาคารหลวงพ่อสายทอง ในวันที่ ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๔  ในปีนี้ไม่มี          
การจัดตั้งกองผ้าป่าและการแห่ผ้าป่า มีเพียงการนิมนต์หลวงพ่อรับบิณฑบาตในตอนเช้า เจริญพุทธมนต์                     
และถวายเพลเป็นเสร็จพิธี ในส่วนการร่วมถวายปัจจัยนั้นอยู่ในดุลพินิจตามก าลังศรัทธา 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวำระท่ี ๒  เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
   ไม่มี 
ระเบียบวำระท่ี ๓  เรื่องเสนอเพื่อทรำบ 
                       ๓ .๑  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้ น พ้ื นฐาน (O-NET) ปีการศึ กษา ๒๕๖๔                         
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สอบวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สอบวันที่ ๑๓-๑๔  มีนาคม ๒๕๖๔ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ขอความร่วมมือทุกโรงเรียนแจ้งนักเรียนเข้าสอบทุกคน 
                       ๓.๒ การจัดสอบด้านการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  สอบวันที่ ๑๑ 
มีนาคม  ๒๕๖๔ เน้นเรื่องการอ่านออกเสียง  
                       ๓.๓ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ยังไม่แจ้งแนวปฏิบัติมาให้ทราบ  
                       ๓.๔ คู่มือการด าเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา              
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)  เอกสารส่งในกลุ่มไลน์ ก.ต.ป.น. 
                       ๓.๕ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ ที่มีความพร้อม
และสมัครใจเข้ารับการประเมินที่ครบช่วงเวลาของการประเมินมากที่สุด นับจากการประเมินคุณภาพภายนอก          
ครั้งสุดท้าย ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จ านวน ๕๐ โรงเรียน  ทางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งข้อมูลให้ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแล้ว 
                       ๓.๖ แผนปฏิบัติการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา                 
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้ด าเนินการเสร็จแล้ว  
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวำระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ 
  ๔.๑ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา                   
(ก.ต.ป.น.) ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตามตรวจสอบ และประเมินผล             
การจัดการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ 
   ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
การจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ สวนที่ ๔ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ระดับ               
เขตพ้ืนที่การศึกษา ขอ ๒๕ การติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการด าเนินการ โดยมุงผลสัมฤทธิ์                
ของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเตรียมการรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
จากหนวยงานภายนอก และ ขอ ๒๖ ใหคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
ของเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา ตามกฎกระทรวงวาดวยการก าหนดจ านวน หลักเกณฑ และวิธีการไดมา                              
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ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา มีอ านาจหนาที ่            
ดังตอไปนี้ 
                               ๑. สงเสริม สนับสนุนใหมีการน ามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาก าหนดเปนแนวทาง  
ในการติดตามประเมินผล และนิเทศการบริหารและการด าเนินการของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษา  

                     - ที่ประชุมมีมต ิเห็นควรให้น าเสนอมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ในครั้งต่อไป 
                               ๒. ก าหนดแนวทางการศึกษาวิเคราะห วิจัย การบริหารและการด าเนินการของหนวยงาน 
และสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                               ๓. พิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดยมุงเนน     
ผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                               ๔. ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการด าเนินการตามแผนที่ก าหนด 

                      - ที่ประชุมมีมติ เห็นควรให้ก าหนดแนวทางการนิเทศ ติดตาม สถานศึกษาในสังกัด            
ของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. โดยใช้รูปแบบการนิเทศ ติดตาม และเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดเป็ นรายอ าเภอละ 2 
โรงเรียน ที่มีความโดดเด่นในเรื่องการบริหารงาน ๔ ด้าน หรือการพัฒนางานที่เป็น Best Pracetice เป็นที่ยอมรับ
ของชุมชนและงานนโยบายของต้นสังกัด 
                 ๕. รับทราบผลการติดตาม ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการด าเนินการตามแผน  
และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
            ๖. ส่งเสริมให้มีการประสานการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษากับคณะกรรมการ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
            ๗ . แต่ งตั้ งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา                        
ตามความจ าเป็น 
            ๘. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
                                - ที่ประชุมมีมติ เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ร่วมเป็นคณะกรรมการใน             
การนิเทศ หรือเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เช่น การเยี่ยมสนามสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  การเยี่ยมสนามสอบ RT                   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ การทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  เป็นต้น 

๔.๒ ร่างรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศกึษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประกอบด้วย 

๑) ปกนอก 
๒) ปกใน 
๓) ค าน า 
๔) สารบัญ 
๕) ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป (ความเป็นมา ที่ตั้งและเขตบริการ บทบาทหน้าที่ส านักงาน          

เขตพ้ืนที่การศึกษา คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ข้อมูลทางการศึกษาปีที่ผ่านมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓) 
๖) ส่วนที่ ๒ นโยบายการบริหารงานการศึกษา (บทบาทหน้าที่ สพป.ชย.๒ วิสัยทัศน์  

ค่านิยมองค์กร พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และแนวทางในการด าเนินงาน และบทบาทหน้าที่คณะกรรมการ                   
ก.ต.ป.น.) 

๗) ส่วนที่ ๓ โครงการนิเทศ ติดตาม (โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา 
เครือข่ายคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แผนการนิเทศ ติดตามงาน ๔ ด้าน และงานนโยบาย) 
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๘) ส่วนที่ ๔ ผลการนิเทศ ติดตาม (งาน ๔ ด้าน และงานนโยบาย) 
๙) ส่วนที่ ๕ ภาคผนวก (ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามฯ (งาน ๔ ด้าน)  

เครื่องมือการนิเทศ ติดตาม (งาน ๔ ด้าน คือ งานวิชาการ งานบุคคล งานบริหารทั่วไป งานการเงิน                         
และงานนโยบาย) และคณะกรรมการจัดท ารายงานผลการนิเทศ ติดตามฯ 
  ผลการพิจารณาที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการจัดท ากรอบพร้อมรายละเอียดรายงานผล                      
ตามแผนปฏิบัติการที่น าเสนอตามวาระที่ ๓  ข้อ ๓.๖ 
  ๔.๓ ร่างแผนปฏิบัติการคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประกอบด้วย 
   ๑) ปกนอก 

๒) ปกใน 
๓) ค าน า 
๔) สารบัญ 
๕) ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป (ความเป็นมา ที่ตั้งและเขตบริการ บทบาทหน้าที่ส านักงาน            

เขตพ้ืนที่การศึกษา คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ข้อมูลทางการศึกษาปีที่ผ่านมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓) 
๖) ส่วนที่ ๒ นโยบายการบริหารงานการศึกษา (บทบาทหน้าที่ สพป.ชย.๒ วิสัยทัศน์  

ค่านิยมองค์กร พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และแนวทางในการด าเนินงาน และบทบาทหน้าที่ คณะกรรมการ                    
ก.ต.ป.น.) 

๗) ส่วนที่ ๓ โครงการนิเทศ ติดตาม (โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา 
เครือข่ายคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) 

๘) ส่วนที่ ๔ แผนการนิเทศ ติดตาม (งาน ๔ ด้าน และงานนโยบาย) 
๙) ส่วนที่ ๕ ภาคผนวก (ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เครื่องมือการนิเทศ  

ติดตาม (งาน ๔ ด้าน คือ งานวิชาการ งานบุคคล งานบริหารทั่วไป งานการเงิน และงานนโยบาย) และ
คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ ก.ต.ป.น. 
  ผลการพิจารณาที่ประชุม 
                     ที่ประชุมมีมติ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการจัดท ากรอบพร้อมรายละเอียด เสนอในคราวประชุม
ครั้งต่อไป 
  ๔.๔ การจัดการเรียนการสอนในช่วงการระบาดของโรติดเชื้อโคโรน่า (โควิด -๑๙) และการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ตามนโยบาย “การอ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย คิดเลขเป็น” ในปีการศึกษา ๒๕๖๓                    
เน้นชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓  ก่อน เป็นล าดับแรก ส่ วนชั้น อ่ืน ก็ขอให้ ด า เนิ นการจัดการเรียนการสอน                   
การวัดและประเมินผลโดยใช้เครื่องมือวัดและมีการประเมินผลตามบริบท ศักยภาพของโรงเรียนตามปกติ ขอให้เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ทั้งนี้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ศึกษานิเทศก์จะได้ออกนิเทศ ติดตามการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนที่ตนเองรับผิดชอบทุกคน 
                     ผลการพิจารณาที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบและแจ้งให้เน้นเรื่องโรงเรียนที่มี Best ในการวางแผนเรื่องผลการประเมิน 
นักเรียนที่ประสบผลส าเร็จในหลายๆ ปี ติดต่อกัน เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในการประชุมครั้งต่อไป 
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ระเบียบวำระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 

๕.๑ ว่าที่ร้อยตรีธนาธิป  มาลากอง  กรรมการ ก.ต.ป.น. เสนอหารือ ในการประชุมครั้งต่อไป  
ขอหารือเป็นการประชุมนอกสถานที่ โดยเริ่มที่โรงเรียนภูเขียววิทยา เป็นล าดับแรก แล้วจึงสลับไปโรงเรียนในอ าเภอ
อ่ืนต่อไป  ที่ประชุมเห็นด้วยตามเสนอ 

๕.๒ นายวุฒิพงษ์  วงษ์ชู  กรรมการ ก.ต.ป.น. เสนอให้แต่ละอ าเภอเสนอรายชื่อโรงเรียนที่ 
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. จะออกนิเทศ ติดตาม และเยี่ยมให้ก าลังใจในการปฏิบัติงานของโรงเรียน โดยเน้น                
งานวิชาการเป็นหลัก และขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ิมเติมจากกลุ่มส่ง เสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย 

- ที่ประชุมแต่ละอ าเภอเสนอดังนี้ 
 ๑) อ าเภอภูเขียว เสนอโรงเรียนบ้านหนองปลา และโรงเรียนภูเขียววิทยา 
 ๒) อ าเภอคอนสาร เสนอโรงเรียนบ้านป่าว่าน 
 ๓) อ าเภอบ้านแท่น เสนอโรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่ 
 ๔) อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ยังไม่เสนอ 
 ๕) อ าเภอแก้งคร้อ ยังไม่เสนอ 
 

นายมนัส  เจียมภูเขียว ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูม เขต ๒ ประธาน 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)  ประธานที่ประชุมได้สอบถาม
คณะกรรมการที่เขา้ประชุมว่า มีเรื่องอ่ืนที่จะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ ที่ประชุมไม่มี  ประธานกล่าวปิดการประชุม 
 

เลิกประชุมเวลา  12.20 น. 
 
 
         ลงชื่อ  เชษฐา  พลธรรม  ผู้จดบันทึกการประชุม 
     (นายเชษฐา  พลธรรม) 
             กรรมการและเลขานุการ 
 
        ลงชื่อ  มนัส  เจียมภูเขียว   ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
     (นายมนัส  เจียมภูเขียว) 
                                                ประธานคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
 


