รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒

วันศุกร์ ที่ ๒๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุม ๒
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒
วันศุกร์ ที่ ๒๖ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น..
ณ ห้องประชุม ๒
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
******************************
ผู้มาประชุม
๑. นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว
๒. นายสมทรง ฝั่งชลจิตร
๓. นายชาติชาย ทองเลี่ยมนาค
๔. นายณรงค์ สุทธิภักดี
๕. นายสมพงศ์ บุญชรัตน์
๖. นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ
๗. นางละอองทิพย์ บุณยเกียรติ
ผู้ไม่มาประชุม
๑. รศ.ดร.วีระยุทธ์ ชาตะกาญจน์
๒. นายสุรพงศ์ เอื้อศิริพรฤทธิ์
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางเนตรชนก ศรีรัตน์
๒. นางนิชนันท์ พงษ์เกษมพรกุล
๓. นางมันทนา รัตนรัต
๔. นางสาวพรทิพย์ เกิดสม
๕. นางชุติมา พยุหกฤษ
๖. นางสาวสาคร สุภัทรประทีป
๗. นายวีระพันธ์ โชติวัน
๘. นางสุรัชนี อยู่สบาย
๙. นางจิรา ชูช่วย
๑๐. นายวิเชียร ปาณะพงศ์
๑๑. นางปทิตตา จันทร์สว่าง
๑๒. นางยินดี คงทน
๑๓. นางสาวจรีรัตน์ สามารถ

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
ข้าราชการบํานาญ
ผู้อํานวยการโรงเรียนโยธินบํารุง
ผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมยานากาวา
ผู้อํานวยการโรงเรียนตะโหมด
ผู้อํานวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา
ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินการจัดการศึกษา
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ผู้อํานวยการโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ
ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้อํานวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์

-๒–

เริ่มประชุมเวลา ๐๙,๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
ประธานในการประชุม กล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ขออนุญาตให้รองผู้อํานวยการ สพม.๑๒ และผู้อํานวยการกลุ่มทุกกลุ่มเข้าร่วมประชุมด้วย

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ
- รับรองรายงานการประชุม -

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ
๓.๑ สรุ ป ผลการแข่ ง ขั น งานมหกรรมความสามารถทางศิ ล ปหั ต ถกรรม วิ ช าการและ
เทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ สังกัด สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

ประธาน ก.ต.ป.น. แจ้งให้ผู้รับผิดชอบนําเสนอ
นางสาวพรทิพย์ เกิดสม ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้สรุปผลการแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑
สําหรับปีการศึกษา ๒๕๖๑ ผลการแข่งขันงานมหกรรมวามสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๘ ของโรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ สรุปได้ดังนี้
๑. จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑.๑ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
จํานวน
๓๓ รายการ
๑.๒ ได้รับเหรียญทอง
จํานวน ๓๔๗ เหรียญ
๑.๓ ได้รับเหรียญเงิน
จํานวน ๒๐๑ เหรียญ
๑.๔ ได้รับเหรียญทองแดง
จํานวน
๘๐ เหรียญ
รวมทั้งหมด
จํานวน ๖๖๑ เหรียญ
๒. จังหวัดพัทลุง
๒.๑ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
จํานวน
๑๒ รายการ
๒.๒ ได้รับเหรียญทอง
จํานวน ๑๔๗ เหรียญ
๒.๓ ได้รับเหรียญเงิน
จํานวน ๑๒๓ เหรียญ
๒.๔ ได้รับเหรียญทองแดง
จํานวน
๕๗ เหรียญ
รวมทั้งหมด
จํานวน ๓๓๙ เหรียญ
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑)

-๓นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ ผู้อํานวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ให้ข้อเสนอแนะ ควรมีการมอบโล่ให้กับโรงเรียน
เพื่อเป็นขวัญกําลังใจ และเป็นแรงจูงใจในการทํางาน (โรงเรียนที่ไปแข่งขันระดับภาค/ประเทศ)
นายสมบู รณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม ๑๒ ประธาน ก.ต.ป.น. มอบหมายกลุ่มส่ ง เสริมการจั ดการศึ กษาเป็น
ผู้รับผิดชอบวางแผนดําเนินการจัดทําและมอบโล่ให้กับโรงเรียน
ที่ประชุม
- รับทราบ ๓.๒ รายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของโรงเรียน สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
ประธาน ก.ต.ป.น. แจ้งให้ผู้รับผิดชอบนําเสนอ
นางสาวพรทิ พ ย์ เกิ ด สม ผู้ อํ า นวยการกลุ่ ม ส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษา สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๒ ได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ให้โรงเรียนถือเป็นแนวปฏิบัติ และประกาศ
นโยบายและแนวปฏิบัติเ กี่ยวกับการรับนั กเรียนของโรงเรียน โดยโรงเรี ย นในสังกั ดสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๒ ได้ดําเนินการรับนักเรียนตามประกาศฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และได้ดําเนินการรายงานในระบบ
ข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ ๒)
นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.๑๒ ประธาน กตปน. มอบหมายกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษานําเรื่องการรับ
นักเรียนเข้าที่ประชุมใหม่อีกครั้ง
ที่ประชุม
- รับทราบ ๓.๓ สรุปรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ค่าสถิติพื้นฐานระดับโรงเรียน สําหรับเขตพื้นที่การศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ รวม ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ประธาน ก.ต.ป.น. แจ้งให้ผู้รับผิดชอบนําเสนอ
นายวิเชียร ปาณะพงศ์ ศึกษานิเทศก์ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนมีผลการทดสอบเพิ่มสูงขึ้น มีนักเรียนสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้ ๑๐๐
คะแนนเต็ม จํานวนหลายโรงเรียน รายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
จํานวน ๓๘ คน
๒. โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
จํานวน ๒ คน
๓. โรงเรียนทุ่งสง
จํานวน ๒ คน
๔. โรงเรียนสตรีทุ่งสง
จํานวน ๑ คน

-๔๕. โรงเรียนพัทลุง
จํานวน ๑๓ คน
๖. โรงเรียนสตรีพัทลุง
จํานวน ๓ คน
๗. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ จํานวน ๒๙ คน
จากผลการทดสอบในภาพรวมของ สพม.๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีผลการทดสอบค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับชาติ
จํานวน ๑๕ โรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีผลการทดสอบค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับชาติ จํานวน ๑๖ โรงเรียน (รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ ๓)
ที่ประชุม
- รับทราบ ๓.๔ สรุปรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ค่าสถิติพื้นฐานระดับโรงเรียน สําหรับ
เขตพื้นที่การศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ รวม ๕ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ประธาน ก.ต.ป.น. แจ้งให้ผู้รับผิดชอบนําเสนอ
นายวิเชียร ปาณะพงศ์ ศึกษานิเทศก์ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนมีผลการทดสอบเพิ่มสูงขึ้น มีนักเรียนสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้ ๑๐๐
คะแนนเต็ม จํานวนหลายโรงเรียน รายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
จํานวน ๑๒ คน
๒. โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
จํานวน ๒ คน
๓. โรงเรียนพัทลุง
จํานวน ๒ คน
๔. โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม
จํานวน ๑ คน
๕. โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
จํานวน ๑ คน
๖. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ จํานวน ๒ คน
จากผลการทดสอบในภาพรวมของ สพม.๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีผลการทดสอบค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับชาติ
จํานวน ๑๐ โรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีผลการทดสอบค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับชาติ จํานวน ๑๒ โรงเรียน (รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ ๔)
นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผู้อํานวยการ สพม.๑๒ ประธาน ก.ต.ป.น.
มอบหมายศึกษานิเทศก์ดูแลเรื่องการยกระดับผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสหวิทยาเขต
ที่รับผิดชอบเป็นกรณีพิเศษ
มอบหมายกลุ่มการบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ดูแลเรื่องการเบิกจ่ายให้กับโรงเรียนที่มีผลการทดสอบที่ดี
ขึ้นเพื่อเป็นกําลังให้กับโรงเรียน
ที่ประชุม
- รับทราบ -

-๕–
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ การติดตามประเมินผลการดําเนินงานห้องเรียนพิเศษ โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๒
ประธาน ก.ต.ป.น. แจ้งให้ผู้รับผิดชอบนําเสนอ
นางสาวพรทิพย์ เกิดสม ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๑๒ ได้อนุมัติให้โรงเรียนในสังกัด เปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามประกาศ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒ เรื่อง การเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๑๖
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จํานวน ๘ โรงเรียน ประกอบด้วย
๑. โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา
๒. โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
๓. โรงเรียนหารเทารังสีประชา-สรรค์
๔. โรงเรียนตะโหมด
๕. โรงเรียนหัวไทรบํารุงราษฎร์
๖. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช
๗. โรงเรียนโยธินบํารุง
๘. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
ทั้งนี้ โรงเรียนดังกล่าว ได้ดําเนินงานครบ ๑ ปีการศึกษาแล้ว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
ได้กําหนดติดตามประเมินผลการดําเนินงานห้องเรียนพิเศษฯ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพื่อติดตามผล
การดําเนินงานของโรงเรียนดังกล่าว ให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.
๒๕๕๙
บัดนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ได้ออกติดตามประเมินผลการดําเนินงานห้องเรียน
พิเศษฯ โรงเรียนดังกล่าว เสร็จสิ้นแล้ว ผลการประเมินโดยภาพรวม ตามรายการประเมินทั้งในด้านนักเรียน ครูผู้สอน
วิชาการ ผู้ปกครอง และงบประมาณ พบว่า การบริหารโครงการห้องเรียนพิเศษของโรงเรียน ทั้ง ๘ โรงเรียน
ยัง
ไม่เป็นไปตามแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตามฯ ได้
ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในแต่ละด้าน ให้สถานศึกษาได้ดําเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ดังเอกสารแนบ
เพื่อพัฒนาห้องเรียนพิเศษแต่ละด้านให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
๒๕๕๙ และรายงานผลการดําเนินงาน ตามแบบที่กําหนด ให้กับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒ทราบ
ต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๕) จึงนําเรียนที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา
นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผู้อํานวยการ สพม.๑๒ ประธาน ก.ต.ป.น. เสนอแนะ การรายงานผลการดําเนินงาน
ห้องเรียนพิเศษประจําทุกปีต้องชี้ชัดให้โรงเรียนรายงานผลต่อผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษา
นายณรงค์ สุทธิภักดี กรรมการ ก.ต.ป.น. เสนอแนะ แบบรายงานผลการดําเนินงานให้เพิ่มสดมภ์อื่นที่สามารถ
บอกถึงคุณภาพของการจัดการศึกษา นอกจากมีหรือไม่มี

-๖นายสมทรง ฝั่งชลจิตร กรรมการ ก.ต.ป.น. เสนอแนะ โรงเรียนต้องมีคู่มือหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ ต้องมี
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย หลักการของการจัดการเรียนการสอน โครงสร้างหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การวัด
และประเมินผล หลักฐานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง และแผนกิจกรรม เพื่อให้ผู้ปกครอง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับ
ทราบ
มติที่ประชุม
- เห็นชอบตามเสนอ ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
การศึ ก ษาแนวทางการดํ า เนิ น งานตามคู่ มื อ การดํ า เนิ น งานคณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) นําเข้าการประชุมในครั้งต่อไปเพื่อกําหนดกรอบ
ตัวชี้วัดของแต่ละด้านอย่างไร
เรียนเชิญคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ทุกท่านมาร่วมเป็นเกียรติในการรับการประเมินวิทยฐานะ
เชี่ยวขาญของผู้อํานวยการ สพม.๑๒ ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป
ปิดการประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.

นางปทิตตา จันทร์สว่าง ผู้บันทึกการประชุม
ศึกษานิเทศก์ สพม.๑๒

นางละอองทิพย์ บุณยเกียรติ ผู้ตรวจ/ทาน
ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ

