
การมีสวนรวมของคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

ในการดําเนินงานตามภารกิจของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต๑๒ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 

 
 

 

 

 

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

(นครศรีธรรมราช – พัทลุง) 

 

 



 

การมีสวนรวมของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

ในการดําเนินงานตามภารกิจของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๑๒ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

มาตรา ๒๐ กําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการมีผูตรวจราชการของกระทรวง เพื่อทําหนาท่ีในการ

ตรวจราชการ ศึกษาวิเคราะหวิจัย ติดตามและประเมินผลระดับนโยบายเพ่ือนิเทศใหคําปรึกษา

และแนะนําเพื่อการปรับปรุงพัฒนา 

 

  ในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ

จัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีหนาท่ีศึกษา วิเคราะห วิจัย นิเทศติดตามและ

ประเมินผลการบริหารและการดําเนินการโดยมุงเนนผลสัมฤทธ์ิของหนวยงานและสถานศึกษาใน

สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา เพ่ือเตรียมรับการนิเทศติดตามและประเมินผลจากหนวยงานภายนอก 

 

  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ไดดําเนินงานรวมกับ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ตามกรอบภารกิจท่ีเกี่ยวของ 

โดยมุงเนนการมีสวนรวม ไดแก  รวมวางแผน รวมดําเนินการ รวมแลกเปล่ียนความคิดเห็น และ

รวมติดตามประเมินผล 

 

  สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สํานักงานเขตพ้ืนการศึกษามัธยมศึกษา เขต 

๑๒ ไดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานท่ีผานมา วางแผนการดําเนินงาน

และพัฒนางานตามภารกิจ และพิจารณาใหความเห็นชอบการประเมินความพรอมของสถานศึกษา

ในการเปดภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓ ใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติในการเปดภาคเรียนใน

สถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID19) เพ่ือใหเปนไปตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ หองประชุมสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๑๒ (รายละเอียดตามรายงานการประชุมดังแนบ) 

 



  เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ โดยการมีสวนรวมของคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ไดจัดตั้งศูนยเฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลใน 

ถานการณโรติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) เพ่ือกํากับ ติดตาม ดูแลชวยเหลือ 

สนับสนุน และแกปญหารวมกับโรงเรียนตามความเหมาะสมของแตละบริบท และสรุปรายงานผล

การดําเนินงานตอศูนยเฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

๒๐๑๙ (COVID-19) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจน ขับเคล่ือนการ 

จัดการศึกษาทางไกลสําหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ใหเขาถึงผูเรียนทุกคนของสถานศึกษาในสังกัด 

รายละเอียดผลการดําเนินงานตาม Link : https://sites.google.com/a/sea12.go.th/dloc/home 

 

 
 

 

https://sites.google.com/a/sea12.go.th/dloc/home


 

 
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

คร้ังท่ี ๑ / ๒๕๖3 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันจันทร ์ที่  ๒2  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖3 
ณ  ห้องประชุม ๒    

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 



ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
ครั้งท่ี  ๑ / ๒๕๖3 

วันจันทร์ท่ี  ๒2  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖3  เวลา  10.3๐  น. 
ณ ห้องประชุม ๒  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
****************************** 

 
ผู้มาประชุม 

๑. นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
2. รศ.ดร.วีระยุทธ์  ชาตะกาญจน์  อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   
3. นายสมทรง ฝั่งชลจิตร    ข้าราชการบ านาญ 
4. นายสมพงศ์  บุญชรัตน์    ผู้อ านวยการโรงเรียนตะโหมด 
5. นายสุรพงศ์ เอื้อศิริพรฤทธ์ิ    ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษา 
6. นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ    ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 
๗. นางจิรา  ชูช่วย     ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินการจัดการศึกษา  

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายณรงค์  สุทธิภักดี     ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมยานากาวา   

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางปทิตตา  จันทร์สว่าง    ศึกษานิเทศก์   
2. นางสาวธฤตา  ชนะสิทธ์ิ  ศึกษานิเทศก์  
๓. นางสาวรัตน์นรี  วโรสุข    ศึกษานิเทศก์   

เปิดประชุมเวลา  10.30  น. 
 ประธานในที่ประชุม นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  
กล่าวเปิดการประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาวาระต่าง ๆ ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   -  

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
   การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ส านักงานเขต 



พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ครั้งที่  1/๒๕๖2  เมื่อวันที่  26  เมษายน  2562 (ตามเอกสารน าเสนอ
หมายเลข 1) 
มติท่ีประชุม         - ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 1/2562 – 
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
                        ๓.1 สรุปรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖2 ค่าสถิติพื้นฐานระดับโรงเรียน ส าหรับเขตพื้นที่การศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๒ รวม ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ตามเอกสารน าเสนอหมายเลข 2) 
ท่ีประชุม  - ท่ีประชุมรับทราบ -  

                         ๓.2 สรุปรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖2 ค่าสถิติพื้นฐานระดับโรงเรียน ส าหรับเขตพื้นที่การศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๒ รวม ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตาม(เอกสารน าเสนอหมายเลข 3) 
ท่ีประชุม  - ท่ีประชุมรับทราบ -  

                            ๓.3 วิธีการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ตามหนังสืองานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ ศธ 04603/336 ลงวันที่ 
22 พฤษภาคม 2563 (ตามเอกสารน าเสนอหมายเลข 4)              
ท่ีประชุม  - ท่ีประชุมรับทราบ -  

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
                               การประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 
1 กรกฎาคม  2563  
                             ตามที่ เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้ึน 
กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่  9 เมษายน 2563 เรื่อง การเปิดเรียนของ
สถานศึกษาในสังกัดและในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้เลื่อนการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
จากวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และก าหนดให้โรงเรียนเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 
ดังนี ้
                            1) ให้ผู้เรียนท าการประเมินตนเอง 
                            2) ให้สถานศึกษาประเมินตนเองโดยผ่านความเห็นขอบของคณะกรรมการสถานศึกษา        
ข้ันพื้นฐาน เพื่อเฝ้าระวังและปอ้งกันการแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งผลการประเมินสามารถแบ่งได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่   
                       สีเขียว   หมายถึง โรงเรียนที่สามารถเปิดเรียนได้  
                                สีเหลือง  หมายถึง โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ แต่ต้องด าเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด   
                                สีแดง    หมายถึง โรงเรียนไม่สามารถเปิดเรียนได้ ต้องด าเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด และ/หรือประเมินตนเองซ้ า 



                            3) กรณีที่สถานศึกษาท าการประเมินตนเอง และได้ผลการประเมินระดับสีเหลืองข้ึนไปให้
สถานศึกษารายงานผลการประเมินตนเอง พร้อมทั้งน าเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนต่อคณะกรรมการติดตาม 
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ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) และพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาต่อไป  
   บัดนี ้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้รับรายงานผลการประเมินความ
พร้อมของโรงเรียนในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จากโรงเรียนในสังกัดจ านวน  98 แห่ง  โดยมีหลักฐานเป็นใบรับรองที่ลงนามโดย 
ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และผู้อ านวยการโรงเรียน ซึ่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา      
เขต 12 ตรวจสอบการรายงานผลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าโรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ทุกโรงเรียน (98 แห่ง) 
(ตามเอกสารน าเสนอหมายเลข 5) จึงน าเรียนที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 
มติท่ีประชุม    - ท่ีประชุมเห็นชอบตามเสนอ -  

ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่องอื่น ๆ 
                        - ไม่มี -  

ปิดการประชุม  เวลา ๑3.3๐ น. 
 
 
ลงช่ือ           ปทิตตา            ผู้บันทึกการประชุม              ลงช่ือ                จิรา             ผู้ตรวจ/ทาน 
       (นางปทิตตา  จันทร์สว่าง)                        (นางจิรา  ชูช่วย) 
        ศึกษานิเทศก์  สพม.๑๒                   ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
ครั้งท่ี 1/2563 วันท่ี 22  มิถุนายน 2563 

ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


