การมีสวนรวมของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ในการดําเนินงานตามภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๑๒
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
(นครศรีธรรมราช – พัทลุง)

การมีสวนรวมของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ในการดําเนินงานตามภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๑๒
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๒๐ กําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการมีผูตรวจราชการของกระทรวง เพื่อทําหนาที่ในการ
ตรวจราชการ ศึกษาวิเคราะหวิจัย ติดตามและประเมินผลระดับนโยบายเพื่อนิเทศใหคําปรึกษา
และแนะนําเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
จัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีหนาที่ศึกษา วิเคราะห วิจัย นิเทศติดตามและ
ประเมินผลการบริหารและการดําเนินการโดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานและสถานศึกษาใน
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเตรียมรับการนิเทศติดตามและประเมินผลจากหนวยงานภายนอก
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต ๑๒ ได ดํ า เนิ น งานร ว มกั บ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ตามกรอบภารกิจที่เกี่ยวของ
โดยมุงเนนการมีสวนรวม ไดแก รวมวางแผน รวมดําเนินการ รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
รวมติดตามประเมินผล
สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สํานักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต
๑๒ ไดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานที่ผานมา วางแผนการดําเนินงาน
และพัฒนางานตามภารกิจ และพิจารณาใหความเห็นชอบการประเมินความพรอมของสถานศึกษา
ในการเปดภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓ ใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติในการเปดภาคเรียนใน
สถานการณ แ พร ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา (COVID19) เพื่ อ ให เ ป น ไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ หองประชุมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๒ (รายละเอียดตามรายงานการประชุมดังแนบ)

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ โดยการมีสวนรวมของคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ไดจัดตั้งศูนยเฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลใน
ถานการณ โ รติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) เพื่ อ กํ า กั บ ติ ด ตาม ดู แ ลช ว ยเหลื อ
สนับสนุน และแกปญหารวมกับโรงเรียนตามความเหมาะสมของแตละบริบท และสรุปรายงานผล
การดําเนินงานตอศูนยเฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-19) สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ตลอดจน ขั บ เคลื่ อ นการ
จัดการศึกษาทางไกลสําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ใหเขาถึงผูเรียนทุกคนของสถานศึกษาในสังกัด
รายละเอียดผลการดําเนินงานตาม Link : https://sites.google.com/a/sea12.go.th/dloc/home

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖3

วันจันทร์ ที่ ๒2 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖3
ณ ห้องประชุม ๒
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖3
วันจันทร์ที่ ๒2 เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖3 เวลา 10.3๐ น.
ณ ห้องประชุม ๒
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
******************************
ผู้มาประชุม
๑. นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว
2. รศ.ดร.วีระยุทธ์ ชาตะกาญจน์
3. นายสมทรง ฝั่งชลจิตร
4. นายสมพงศ์ บุญชรัตน์
5. นายสุรพงศ์ เอื้อศิริพรฤทธิ์
6. นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ
๗. นางจิรา ชูช่วย

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ข้าราชการบานาญ
ผู้อานวยการโรงเรียนตะโหมด
ผู้อานวยการโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
ผู้อานวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินการจัดการศึกษา

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายณรงค์ สุทธิภักดี

ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมยานากาวา

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางปทิตตา จันทร์สว่าง
2. นางสาวธฤตา ชนะสิทธิ์
๓. นางสาวรัตน์นรี วโรสุข

ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์

เปิดประชุมเวลา 10.30 น.
ประธานในที่ประชุม นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
กล่าวเปิดการประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาวาระต่าง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สานักงานเขต

พื้นที่ ก ารศึก ษามั ธยมศึก ษา เขต 12 ครั้ง ที่ 1/๒๕๖2 เมื่ อวัน ที่ 26 เมษายน 2562 (ตามเอกสารนาเสนอ
หมายเลข 1)
มติที่ประชุม
- ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2562 –
-2ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ
๓.1 สรุปรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ ปีการศึก ษา ๒๕๖2 ค่าสถิติพื้นฐานระดับโรงเรียน สาหรับเขตพื้นที่ การศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๒ รวม ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ตามเอกสารนาเสนอหมายเลข 2)
ที่ประชุม
- ที่ประชุมรับทราบ ๓.2 สรุปรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๖ ปีการศึก ษา ๒๕๖2 ค่าสถิติพื้นฐานระดับโรงเรียน สาหรับเขตพื้นที่ การศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๒ รวม ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตาม(เอกสารนาเสนอหมายเลข 3)
ที่ประชุม
- ที่ประชุมรับทราบ ๓.3 วิธีก ารสรรหาและการเลื อกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิ นผลและนิ เทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ตามหนังสืองานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04603/336 ลงวันที่
22 พฤษภาคม 2563 (ตามเอกสารนาเสนอหมายเลข 4)
ที่ประชุม
- ที่ประชุมรับทราบ ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่

1 กรกฎาคม 2563
ตามที่ เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขึ้น
กระทรวงศึ ก ษาธิก ารได้อ อกประกาศกระทรวงศึก ษาธิก าร ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 เรื่อ ง การเปิ ดเรียนของ
สถานศึกษาในสังกัดและในกากับของกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้เลื่อนการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
จากวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และกาหนดให้โรงเรียนเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
ดังนี้
1) ให้ผู้เรียนทาการประเมินตนเอง
2) ให้ ส ถานศึ ก ษาประเมิ น ตนเองโดยผ่ า นความเห็ น ขอบของคณะกรรมการสถานศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งผลการประเมินสามารถแบ่งได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่
สีเขียว หมายถึง โรงเรียนที่สามารถเปิดเรียนได้
สีเหลือง หมายถึง โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ แต่ต้องดาเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กาหนด
สีแดง หมายถึง โรงเรียนไม่ สามารถเปิดเรียนได้ ต้องดาเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กาหนด และ/หรือประเมินตนเองซ้า

3) กรณี ที่ ส ถานศึก ษาท าการประเมิ นตนเอง และได้ผ ลการประเมิ นระดับ สีเหลืองขึ้นไปให้
สถานศึกษารายงานผลการประเมินตนเอง พร้อมทั้งนาเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนต่อคณะกรรมการติดตาม
-3ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) และพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาต่อไป
บัดนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้รับรายงานผลการประเมินความ
พร้อมของโรงเรียนในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากโรงเรียนในสังกัดจานวน 98 แห่ง โดยมีหลักฐานเป็นใบรับรองที่ลงนามโดย
ประธานกรรมการสถานศึก ษาขั้นพื้ นฐาน และผู้อานวยการโรงเรียน ซึ่งส านัก งานเขตพื้นที่ ก ารศึก ษามั ธยมศึก ษา
เขต 12 ตรวจสอบการรายงานผลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าโรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ทุกโรงเรียน (98 แห่ง)
(ตามเอกสารนาเสนอหมายเลข 5) จึงนาเรียนที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา
มติที่ประชุม
- ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี ปิดการประชุม เวลา ๑3.3๐ น.

ลงชื่อ

ปทิตตา
ผู้บันทึกการประชุม
(นางปทิตตา จันทร์สว่าง)
ศึกษานิเทศก์ สพม.๑๒

ลงชื่อ

จิรา
ผู้ตรวจ/ทาน
(นางจิรา ชูช่วย)
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 22 มิถุนายน 2563
ณ ห้องประชุมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

