
 
 
 
ที่ ศธ ๐๔๐๑๘/ว๑๗๔๙                    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
             กำญจนบุรี เขต ๒  อ ำเภอพนมทวน 
                                                                               จังหวัดกำญจนบุรี  ๗๑๑๔๐ 

       ๑๔  มิถุนำยน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง  ขอเชิญประชุม 

เรียน  นำงสมหมำย  ลิขิตธนำนันท์ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย   ๑. ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ ที่ ๔๒๔/๒๕๖๓ 
     ลงวันที่ ๒๔ กันยำยน ๒๕๖๓      จ ำนวน   ๑   ชุด 
                    ๒. ระเบียบวำระกำรประชุมฯ      จ ำนวน   ๑   ฉบับ  

ตามท่ีท่านได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ตามค าสั่ง สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ที่ ๔๒๔/๒๕๖๓ ลงวันที ่
๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ นั้น 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ มีเรื่องที่จะปรึกษาหารือกับท่าน
(ตามระเบียบวาระการประชุมดังแนบ) จึงขอเชิญท่านในฐานะคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ในวันอังคารที่ 
๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมใหญ่ (ชั้น ๒) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ 
อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 

จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและด ำเนินกำร 

 

ขอแสดงควำมนับถือ 

                                     ว่าที่ร้อยตรี                   

                                                             (สุรสิทธิ ์ ถิตย์สมบูรณ์) 
                              ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ 

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
กลุ่มงำนเลขำนุกำร คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ 
โทร.   ๐-๓๔๕๗-๙๒๓๔   ตอ่ ๒๑๑ 
โทรสำร ๐–๓๔๕๗–๙๓๓๘ 
ผู้รับผิดชอบ ศน.พันวนำ  พัฒนำอุดมสินค้ำ 
มือถือ ๐๘ ๖๓๖๖ ๘๑๙๙ 



 
 

(ส ำเนำ) 
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรตดิตำม  ตรวจสอบ ประเมนิผล และนิเทศกำรศึกษำ 

ครั้งที่ 1/2564 
วันที่  22  เดอืน มิถุนำยน พ.ศ. 2564    

ณ ห้องประชมุใหญ่ (ชั้น 2) ส ำนกังำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำประถมศึกษำกำญจนบุร ีเขต 2 
 

ผู้มำประชุม   

1. ว่าที่ร้อยตรี สุรสิทธิ์  ถิตย์สมบูรณ์             ประธานกรรมการ 
(ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2) 

2. นางสมหมาย  ลิขิตธนานันท ์       กรรมการ 
(ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พื้นฐานของรัฐ) 

๓. บาทหลวงมงคล  จันทรสุขสันต ์                         กรรมการ 
(ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พื้นฐานของเอกชน) 

๔. นางวาสนา  คงมั่น        กรรมการ 
(ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย) 

๕. นาย อภิชาต  แก่นน้อย                                   กรรมการ 
(ผู้ทรงคุณวุฒิดา้นการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 

๖. นางสาวกิตติมา  พฤกภูษณ       กรรมการ 
(ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผล) 

๗. นายนคร  มากมีทรัพย ์       กรรมการ 
(ผู้ทรงคุณวุฒิดา้นบริหารการศึกษา) 

๘. นายสมโภชน์  ดอกยอ        กรรมการ 
(ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม) 

๙. นางสาวจินตนา  สุขสมแดน         กรรมการและเลขานุการ 
(ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมนิผลฯ) 

ผู้ไม่มำประชุม 

          - 

ผู้เขำ้ร่วมประชุม  

 1.  นายปกรณ ์ ม่วงเจริญ   
                (รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2) 
          2.  นายอารักษ์  วิเศษสิงห ์  
               (รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2) 
 3.  นายนิพนธ์  ภัทรวังส ์   
                (รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2) 
 4.  นายอรัญ  เทือกขันต ี  
               (รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2) 



๒ 

 

 
          ๕.  นางสาวสุภาพ  จัดละ 
               (ศกึษานิเทศก์) 

๖. นางสาวนิภา  สุขพิทักษ์   
               (ศึกษานิเทศก์) 

๗. นางกมลวรรธน์  มนต์ประสิทธิ์   
               (ศึกษานิเทศก์) 

๘. นางเบญจมาศ  นุ่มวัฒนะ   
               (ศึกษานิเทศก์) 

๙. นางชลณา  ม่วงหวาน    
               (ศึกษานิเทศก์) 

๑๐.  นางสาวสุวิมล  ภูริเภรีฤกษ ์   
                (ศึกษานิเทศก์) 

๑๑.  นางสาวดรุณวรรณ  พิศุทธิ์ภูมิเลิศ  
                (ศึกษานิเทศก์) 

๑๒.  นางสาวชนากานต์  วิหค   
                (ศึกษานิเทศก์) 
          ๑๓. นางสาวพันวนา  พัฒนาอุดมสินค้า   
                (ศึกษานิเทศก)์ 

เปิดประชุมเวลำ  13.00 น. 

              ประธานกล่าวเปิดประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาวาระต่าง ๆ  ดังนี้  

ระเบยีบวำระที่  1 เรื่องที่ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 

                       ประธานแจ้งที่ประชุมว่า ทางเขตพื้นที่ได้ด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และ
แต่งตั้งตามค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ที่ ๔๒๔/๒๕๖๓ เรื่อง  แต่งตั้ง
คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต ๒ ซึ่งในการแต่งตั้งครั้งนี้มีระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ทุกเขตพื้นที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฯ ว่าด้วย
จ านวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่ง ก.ต.ป.น. สรรหา คือ การเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามองค์ประกอบ 
คือ ๙ คน มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓     แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เราจะจัดประชุมหลายครั้งแตไ่ม่สามารถประชุมได ้จึงได้มีการประชุมในครั้งนี้  
                       ประธานขอให้คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ทุกคนแนะน าตัว ตลอดจนได้ให้ผู้ช่วยกรรมการและ
เลขานุการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการแนะน าตัว หลังจากนั้นประธานได้แนะน าทีมรองผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพื้นที่ และทีมศึกษานิเทศก์ และประธานกล่าวว่า “วันนี้ถือว่าทุกคนให้เกียรติส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เป็นอย่างมาก ผมในฐานะตัวแทนส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ขอขอบคุณ
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรก” หลังจากนั้นประธานแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบ ดังนี ้
                       1.๑ บทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล และนิเทศการศึกษา 



๓ 

 

                             ประธานแจ้งที่ประชุมว่า บทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ตามกฎกระทรวงฯ มีทั้งหมด ๖ ข้อ คือ ๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้มี
การน ามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมาก าหนดเป็นแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การบริหารและการด าเนินการของหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ๒) ก าหนดแนวทาง
การศึกษาวิเคราะห์ วิจัย การบริหารและการด าเนินการของหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่
การศึกษา ๓) พิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ๔) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหาร 
และการด าเนินการตามแผนที่ก าหนด ๕) รับทราบผลการติดตาม ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการ
ด าเนินการตามแผน และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และ ๖) 
ส่งเสริมให้มีการประสานการด าเนินการกับคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกฎกระทรวงฯ ก าหนด
ไว้ชัดเจน ว่า กรรมการและเลขานุการ คือ หัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ซึ่งมี
หน้าที่ ๑๑ ข้อ ดังรายละเอียดในคู่มือเล่มสีเขียว หน้า ๓๒ 
                           มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

                      ๑.๒ แนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา (รายละเอียดในคู่มือเล่มสีเขียว หน้า ๒๕-๓๑) 
                            ประธานแจ้งที่ประชุมว่า คู่มือเล่มสีเขียวที่มอบให้คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เป็นคู่มือที่
ทาง สพฐ.ได้ด าเนินการจัดท าขึ้นมอบให้ทุกเขตพื้นที่แจกให้คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ทุกท่านเป็นคู่มือและ
แนวทางในการด าเนินงาน ซึ่งแนวทางฯ นั้น อยู่ในส่วนที่ ๓ ในช่องกลาง แนวทางการด าเนินงานของ
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ว่ามีอะไรบ้าง ค่อนข้างชัดเจน และละเอียด ยกตัวอย่าง เช่น ๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นของชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา ๑.๑) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ ด้านการบริหารและการด าเนินงานของหน่วยงานใน
สถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่ ๑.๒) ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการด าเนินแนวทางในการตรวจสอบ 
ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการด าเนินงานของหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัด ๑.๓) ส่งเสริม สนับสนุน
ให้มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศงาน 4 ด้าน ซึ่งงาน ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ด้านบุคคล และด้านบริหารทั่วไป ภายในเขตพื้นที่และการสร้างเครือข่าย (ขอแจ้งว่าขอบข่ายงาน
ของสถานศึกษาจะมีขอบข่ายงาน ๔ งานหลัก ซึ่งเขตพื้นที่การศึกษาจะมีกลุ่ม/หน่วย ๑๐ กลุ่ม/หน่วย ซึ่ง ๔ 
งานแทรกอยู่ในทุกกลุ่มงาน)  ๒) ก าหนดแนวทางและเป้าหมายความส าเร็จในการท างานของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิ เทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาฯ  ๒.๑) เสนอแต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย  การบริหารและการด าเนินการพัฒนาคุณภาพ (ซึ่งการประชุมคราว
ต่อไปจะมีเรื่องนี้เข้ามาพิจารณาว่าคณะอนุกรรมการศึกษา วิจัย วิเคราะห์การบริหารน้ันควรจะมีท่านใดเพื่อจะ
ไดม้าช่วยเป็นหน่วยสนับสนุนในการด าเนินงาน) ๒.๒) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านการ
บริหาร ๒.๓) ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ และให้ค าปรึกษา เกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ๒.๔) รับทราบ
รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ซึ่งเกิดจากคณะอนุกรรมการ ๓) ก าหนดกลไกการท างานในการขับเคลื่อน
งานในภารกิจของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
๓.๑) ส่งเสริมให้มีการน าข้อมูลสารสนเทศผลการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย มาใช้ในการท าแผน ติดตาม ตรวจสอบ
๓.๒) ให้ความเห็น และข้อเสนอแนะให้ค าปรึกษาในการจัดท าแผน ๓.๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (วันนี้ในประเด็นน้ีจะมีการน าเสนอที่ประชุมพิจารณาและ



๔ 

 

ให้ความเห็นชอบ) ๔) สร้างความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ๔.๑) ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ และค าปรึกษาเกี่ยวกับ
การติดตาม ตรวจสอบฯ (ท่านจะเห็นว่าจะมี ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ และให้ความเห็น ข้อเสนอแนะและให้
ค าปรึกษาเกือบทุกข้อ) ๔.๒) เสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล (สรุปว่า
แต่งตั้งอนุกรรมการ ๒ คณะ คือ คณะอนุกรรมการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย  การบริหารและการด าเนินการพัฒนา
คุณภาพ และคณะอนุกรรมการ ในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล) ๔.๓) ร่วมกับคณะอนุกรรมการ ในการ
ติดตาม ตรวจสอบฯ (ซึ่งคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ทั้ง 9 คน อยู่ในคณะอนุกรรมการในการติดตาม ตรวจสอบฯ) 
๕) ส่งเสริมการรายงาน ๕.๒) ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดท าสรุปรายงานประจ าป ี(ซึ่งต่อไปจะมีเรื่องนี้เข้ามา
ซึ่งเขตพื้นที่ท าทุกปีอยู่แล้ว เรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่สิ้นปีงบประมาณหรือ สิ้นปีการศึกษา โดยเฉพาะสิ้น
ปีงบประมาณสิ้นสุดโครงการต้องรายงานโครงการที่ได้ด าเนินการ) 

  มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

                      ๑.๓ การเบิกจา่ยเบ้ียประชุม ก.ต.ป.น. 
                            เดิม ก.ต.ป.น.จะมีงบประมาณค่าเบี้ยประชุม แต่มีการตอบข้อหารือว่า คณะกรรมการ 
ก.ต.ป.น.เป็นคณะกรรมการที่ไม่สามารถจะด าเนินการเบิกค่าเบี้ยประชุมเป็นไปตามการบริหารงานงบประมาณ
ได้ แต่อย่างไรก็ตามเขตพ้ืนที่จะดูแลเรื่องการเบิกค่าพาหนะให้ 
                            มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบยีบวำระที่  2  รับรองรายงานการประชุม 

                         - 

ระเบยีบวำระที่ 3   เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

                        ประธานแจ้งที่ประชุมว่า มี ๕ เรื่องหลัก ๆ และมอบให้กรรมการและเลขานุการเป็นผู้
น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี ้
                        3.1 การเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
                             กรรมการและเลขานุการแจ้งที่ประชุมว่า สรุปผลการส ารวจรายละเอียดการเตรียม
ความพร้อมฯ ข้อมูล (ข้อมูล มกราคม ๒๕๖๔) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ เขตพ้ืนที่ได้เตรียมความพร้อมโดยท าแบบส ารวจใน Google Form และแจ้งให้
ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบแต่ละศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนได้ออกนิเทศโรงเรียนพร้อมกับให้ความรู้
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนว่า ถ้าเปิดเรียนได้จะจัดแบบไหน ถ้าเปิดเรียนไม่ได้จะจัดแบบไหน 
หน้าแรก จะเป็นรายละเอียด วิธีการจัดว่าถ้าเปิดเรียนได้ หรือเปิดเรียนไม่ได้จะท าอย่างไรตามแบบที่ สพฐ.
ก าหนด  ถ้าเปิดเรียนไม่ได้จะจัดแบบไหนได้ เช่น On - Air, Online, On - Demand แต่ถ้าเปิดเรียนได้จะท า
อย่างไร ก็มีหลายรูปแบบ โดยเฉพาะเรียน On - Site ปกติ ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ห้องเรียนระดับประถมไม่
เกิน ๒๐ คน หรือถ้าเป็น ม.ต้น ไม่เกิน ๒๕ คน หรือถ้าเป็นโรงเรียนที่เป็นขนาดกลางขึ้นไปถ้าจะเปิดเรียนแบบ 
On - Site ต้องขยายห้องเรียนไม่ไห้เกิน ๒๐ – ๒๕ คน ในระดับนั้น ๆ อีกรูปแบบหนึ่ง รูปแบบที่ ๓- ๕ แบบ
ผสมผสาน รูปแบบผสมผสาน คือ เรียน On - Site แต่ไม่ได้เรียนทั้งหมดพร้อมกัน รูปแบบที่ ๓ สลับชั้นมาเรียน 
ส่วนที่เรียนอยู่ที่บ้านแล้วแต่โรงเรียนจะเลือกว่าเป็น On - Hand, On - Air แล้วแต่บริบทและความพร้อมของ
โรงเรียน หรือถ้าไม่สลับชั้นก็ใช้วิธีการสลับกลุ่ม แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม วันนี้ กลุ่ม A มาเรียน พรุ่งนี้กลุ่ม B มาเรียน 



๕ 

 

อีกรูปแบบหนึ่งคือ มาทุกวันแต่สลับช่วงเวลา ครึ่งวันเช้า ป.๑-ป.๓ ครึ่งวันบ่าย ป.๔-ป.๖ ทั้งหมดนี้เป็นรูปแบบ
ที่ สพฐ.เสนอให้เลือก 
                             จากรูปแบบทั้งหมดดังกล่าว เขตพื้นที่การศึกษา โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ท าการส ารวจเมื่อก่อนการสอบฯ ปลายปีการศึกษา ๒๕๖๓ เอกสารหน้า ๒ 
ตาราง ๑ ประเภทโรงเรียนตามจ านวนที่เปิดสอน คือ อนุบาล – ป.๖, อนุบาล – ม.๓ และอนุบาล – ม.๖ 
(โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ) เอกสาร หน้า ๓ จ านวนข้อมูลแยกตามขนาด ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
แยกตามขนาดห้องเรียน เพื่อน าข้อมูลมาดูว่าโรงเรียนของเรามีห้องเรียนเกิน ๒๐ คน และเกิน ๒๕ คนไหม 
โรงเรียนจัดการเรียนการสอนเหมาะกับบริบทหรือไม่ เวลาที่เลือกรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เอกสาร 
หน้า ๔ ข้อมูลแยกตาม SP เขตเราแบ่งเป็นศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนตามด้วยชื่ออ าเภอ ๑, ๒, ๓, ....
ทั้งหมด ๑๑ ศูนย์ อ าเภอท่ามะกา ๕ ศูนย์ อ าเภอพนมทวน ๓ ศูนย์ และอ าเภอห้วยกระเจา ๓ ศูนย์ ใช่ชื่อว่า 
SP Center เป็นที่น่าสังเกตว่าไม่มีโรงเรียนไหนเลือกเรียนแบบ Online เลย Online คือ ใช้ Internet และ
โรงเรียนจัดขึ้นเป็นพวก Video Conference, You Tube ให้เด็กเรียนเอง เอกสารหน้าถัดไป ในกรณีที่เปิด
เรียนได้ ส่วนใหญ่จะเป็น On - Site  ในกรณีที่เด็กเกิน ๒๐ คน ระดับประถม และเกิน ๒๕ คน ในระดับมัธยม 
จะเป็น On - Site แบบขยายห้องเรียน ยังมีผสมผสาน คือ สลับกันมาเรียนบ้าง แต่จ านวนน้อย  
                            หน้าถัดไป จะเป็นข้อมูลปัจจุบัน (ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔) ก่อนที่จะเปิดภาค
เรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนเข้าไปรายงานตนเองตามโปรแกรมของ สพฐ. เขตพื้นที่เรามีโรงเรียน 
๙๙ โรงเหมือนเดิม แต่ขนาดเล็ก ๔๓ โรง ขนาดกลาง ๕๒ โรง ขนาดใหญ่ ๓ โรง และขนาดใหญ่พิเศษ ๑ โรง 
(โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ) ส่วนตารางที่ ๒ โรงเรียนประเมินตนเองแล้วเลือกว่าจะเปิดเมื่อไร สรุป 
เปิดเรียน ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ จ านวน ๗๔ โรง เปิดเรียนวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ จ านวน ๒๕ โรง โรงเรียนที่
ไม่ได้เปิดวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ และอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ส่วน
ตารางที่ ๓ จะเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เลือก เขตพื้นที่ได้เสนอเรื่องไปที่จังหวัดเพื่อขออนุมัติเปิด
เรียน โรงเรียนเปิดแบบ On - Site จ านวน ๔๐ โรง ส่วนโรงเรียนที่เหลือจะเลือกรูปแบบการเรียนการสอนแบบ 
On - Air, On - Demand, On - Hand and Online ผสมกัน โรงเรียนสามารถเลือกรูปแบบการเรียนการสอน
ได้มากกว่า ๑ แบบ โรงเรียนที่เปิดแบบ On - Site ยังมี On - Site แบบผสมผสาน ผลการประเมินตนเองตาม 
Thai Stop COVID Plus จ านวน ๙๙ โรง ผ่านทั้งหมดทุกโรง หน้าถัดไป จะเป็นผลการประเมินรายโรง ข้อมูล
รายโรง ว่าแต่ละโรงเรียนประเมินตนเองอย่างไร จัดการเรียนการสอนอย่างไร ตอนนี้เราใช้ข้อมูลนี้ในการท า
แบบนิเทศซึ่งตอนนี้ศึกษานิเทศก์ก าลังออกไปนิเทศ ติดตาม ตามผลที่ประเมินตนเองว่าถึงเวลาจริง ๆ เปิดได้
ไหม บางโรงเรียนเปิดเรียนวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เปิดได้ ๑-๒ วัน ตอนนี้ได้ปิดแล้ว เนื่องจากมีภาวะเสี่ยง 
                            ประธานที่ประชุมกล่าวเพิ่มเติมว่า ประเด็น การเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในสังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ที่เขตพื้นที่ขออนุญาต ศบค.
จังหวัดกาญจนบุรี ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๔๐ โรงเรียน แต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
โรงเรียนเปิดเรียนวันแรก ได้สอบถามเชิงหยั่งว่าโรงเรียนไหนมีความพร้อม เพราะว่าถ้าดูการประเมินระบบ 
THC  Plus ทุกโรงเรียนผ่านการประเมินตามรูปแบบของกรมอนามัย และประกาศของจังหวัดกาญจนบุรี ใช้
อาคารสถานที่จัดการเรียนการสอนได้ เขตพื้นที่แจ้งโรงเรียนว่าโรงเรียนไหนไม่มีความเสี่ยงและมีความพร้อม
ตามรูปแบบของกรมอนามัยเปิดเรียนได้ ได้รับข้อมูลจากจ านวน ๔๐ โรง เพิ่มเป็น ๗๑ โรง ประกอบกับ วันที่ 
๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ศบค.ประเทศประกาศว่า จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ในพื้นที่ควบคุม ๑ ใน ๕๓ ที่ถือว่าเป็น
กลุ่มอ่อนที่สุด คนติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จ านวนน้อย และสามารถจัดประชุมหรือรวมคนได้
มากกว่า ๒๐๐ คน แต่ต้องอยู่ในมาตรการควบคุม จากการรายงานล่าสุดทางโรงเรียนบ้านโคราช รายงานว่า มี
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ความเสี่ยง ผู้ปกครองนักเรียนติดเชื้อฯ ขออนุญาตปิด ค าว่าปิดของโรงเรียน คือ ไม่เปิด On – Site เรียน ๔ 
รูปแบบที่เหลือ ส่วนใหญ่โรงเรียนจะใช้รูปแบบ On – Hand คือ มอบเอกสาร ใบงาน ภายใต้การก ากับดูแลของ
ครูและของผู้ปกครอง ตอนนี้การด าเนินงานของเขตพื้นที่ สพฐ.ให้หลักคิดหลายเรื่องว่าการด าเนินงานของเขต
พื้นที่ในการบริหารจัดการจะด าเนินการอย่างไร การด าเนินงานของเขตพื้นที่เราให้แนวคิดผู้บริหารว่า ถ้าสอน
แบบเดิมการเรียนรู้ของเด็กจะชะงัก เราจึงถือหลักคิดว่า โรงเรียนหยุดแต่การเรียนรู้ไม่หยุด ภายใต้หลักคิด 3 
เปลี่ยน ซึ่งได้ให้หลักคิดผู้บริหารในคราวประชุมผู้บริหารว่า ๑) เปลี่ยนคนใกล้ชิดเป็นครู ๒) เปลี่ยนที่อยู่เป็น
ห้องเรียน และ ๓) เปลี่ยนวิธีสอนและการบริหารด้วยนวัตกรรม กาญจน์ ๒ ของเราเปิดเรียนทุกโรงเรียนแต่
เรียนรูปแบบไหนขึ้นอยู่กับสถานการณ์ 
                             มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

                      ๓.๒ สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

                  กรรมการและเลขานุการแจ้งที่ประชุมว่า บทสรุปส าหรับผู้บริหาร หน้าแรก ผลผลิต
ตามนโยบายซึ่งสอดคล้องกับ ๕ กลยุทธ์ ของ สพฐ. นโยบายที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์
และของชาติ กลยุทธ์ที่ ๑ จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และชาติ ผลผลิตที่ตอบตัวชี้วัด ของกลุ่มนิเทศ
ฯ คือ ๑) ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ๒) ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนมีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ รวมทั้งมีความซื่อสัตย์ 
สุจริต ๓) ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ มาปฏิบัติ 
และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนด ๔) 
โรงเรียนจ านวน ๑๐๐ โรง จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรัก
ในสถาบันหลักของชาตแิละการปกครองแบบประชาธิปไตย  

                  นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ๑) ผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร ได้รับ
การประเมินทักษะศตวรรษที่ 21 โดยมีภาพรวมร้อยละ 100  สูงกว่าเป้าหมายในโครงการที่ก าหนด 2) ผล
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ผู้เข้าสอบ
จ านวน 1,820 คน ความสามารถด้านการอ่าน รวม 2 สมรรถนะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 76.33 เมื่อพิจารณา
เป็นรายสมรรถนะ พบว่า การอ่านรู้เรื่องมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 76.92 มากกว่าการอ่านออกเสียงซึ่งมีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 75.73 3 ) ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2562 ผลการทดสอบ
ลดลงจากปีการศึกษา 2561  ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
49.33 ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 45.02 และความสามารถด้านภาษาไทย  ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 56.71 ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 46.66  รวมความสามารถทุก
ด้าน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 52.51 ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 46.13 4) 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) คะแนนเฉลี่ยร้อยละในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ต่ ากว่าปีการศึกษา 2561 ซึ่งชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวนผู้เข้าสอบ 1,664 คน  มีคะแนนเฉลี่ยเรียงล าดับ
จากมากไปหาน้อย ดังนี้  วิชาภาษาไทย คะแนนเฉลี่ย 48.31 วิชาวิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 34.58 วิชา
คณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 32.72 และวิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย 29.89 วิชาที่มีคะแนนสูงสุด ได้แก่ 
วิชาคณิตศาสตร์ (91 คะแนน) และวิชาที่มีคะแนนต่ าสุด ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ (0 คะแนน) และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวนผู้เข้าสอบ 652 คน พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้  วิชา



๗ 

 

ภาษาไทย คะแนนเฉลี่ย 52.59 วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย 28.87 วิชาวิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 
27.99 และวิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 23.06 วิชาที่มีคะแนนสูงสุด ได้แก่ วิชาภาษาไทย (90 คะแนน) 
และวิชาที่มีคะแนนต่ าสุด ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ (0 คะแนน) 5)  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ปลายปีด้วยข้อสอบมาตรฐาน ชั้น ป.2,ป.4,ป.5,ม.1 และ ม.2  ปีการศึกษา 2562  ใน 4 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) นักเรียนเข้าสอบทุก
คน เขตพื้นที่แจ้งให้โรงเรียนน าคะแนนสอบไปใช้เป็นคะแนนปลายปี ๑๐๐ % สัดส่วนขึ้นอยู่กับโรงเรียน เช่น 
๖๐ : ๔๐ หรือ ๗๐ : ๓๐ และให้น าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนานักเรียนรายบุคคล ๖) ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคน มีวิจัยในชั้นเรียนและน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล ๗) โรงเรียนได้รับการรับรองจากการประเมินภายนอกรอบสี่ และมีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป 
ทุกโรงเรียนและทุกระดับการศึกษา และ ๘) โรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตามแบบบูรณาการ จ านวน  99  
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 

                นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ
การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มี
มาตรฐานและการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 1) โครงการโรงเรียนประชารัฐ ได้รับการสนับสนุนการ
ด าเนินงานพัฒนาโรงเรียนร่วมกับองค์กรเอกชน  ได้แก่ บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)  CPAl และ 
SCG  มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จ านวน  20  โรง ส่วนใหญ่โรงเรียนจะอยู่ในอ าเภอท่ามะกา โรงเรียนใน
อ าเภอพนมทวนบ้าง และโรงเรียนในอ าเภอห้วยกระเจานิดหน่อย 2) ร้อยละ 100 ของ โรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล ได้รับงบประมาณในการพัฒนาส่งเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนาเรื่องสิ่งแวดล้อม  กิจกรรม 1 
นวัตกรรม 1 โรงเรียน และกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ (ITA) 3) ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์  (ITA) 
ของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ภาพรวมได้คะแนน  65.47  อยู่ในระดับ C 4) โรงเรียนเขตพื้นที่นวัตกรรม 
การศึกษา รุ่นแรกในเขตพื้นที่มจี านวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล โรงเรียนบ้านซ่อง และโรงเรียน
บ้านหนองหิน ครูทุกคนในโรงเรียนได้รับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หลักสูตรระดับปฐมวัย  การวัดและ
ประเมินผลในชั้นเรียน  การวิจัย  การนิเทศภายใน และการจัดท าสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  5) 
สถานศึกษาร้อยละ 100 มีผลการด าเนินงานตามนโยบาย ๑๒ นโยบายของเขตพื้นที่ โดยโรงเรียนทุกโรงเรียน
ประเมินตนเอง ผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับพอใช้หรือเหรียญทองแดงขึ้นไป โดยเฉลี่ยนโยบายข้อที่ 
3,4,8,9,10,และ 11 อยู่ในระดับเหรียญทอง ส่วนนโยบายข้อ 1,2,5,6,7,และ 12 อยู่ในระดับเหรียญเงิน
และสถานศึกษาร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการด าเนินงานตามนโยบาย ๑๒ นโยบายของ สพป.กาญจนบุรี 
เ ข ต  2  อยู่ ใ น ร ะดั บป านกล า งขึ้ น ไ ป  โ ดยมี ผ ลก า รประ เ มิ นค ว ามพึ งพอ ใ จอยู่ ใ น ร ะดั บม าก                                         
และ ๖) กิจกรรมเรียนรู้อยู่บ้านสื่อสารถึงโรงเรียน  HOME LEARNING TO SCHOOL ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ช่วง COVID-19 รอบแรก กลุ่มนิเทศได้จัดท าเป็นวิชา ให้นักเรียน
เรียนออนไลน์มีใบความรู้/ใบกิจกรรม และแบบทดสอบให้นักเรียนท า ทั้งหมด 16 วิชา ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ 
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยใช้ช่องทางทางระบบ AMSS+ มีทั้งหมด ๓ Level การให้เกียรติบัตร นักเรียนใน
ห้องเรียนของคุณครูถ้าผ่านเกณฑ์ ๖๐ % คุณครูจะได้รับเกียรติบัตร คุณครูในโรงเรียนผ่านเกณฑ์ ๖๐ % 
ผู้บริหารจะได้รับเกียรติบัตร ซึ่งได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี โดยมีครูและ
นักเรียนจากทุกโรงเรียนในสังกัด จ านวน 99 โรง เข้าร่วมกิจกรรม ผู้บริหาร ครู และนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 
ได้รับเกียรติบัตร ประมาณ ๗๕,๐๐๐ ใบ  และผู้บริหารสถานศึกษามีความพึงพอใจต่อกิจกรรมเรียนรู้อยู่บ้าน
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สื่อสารถึงโรงเรียน HOME LEARNING TO SCHOOL ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 ในภาพรวมระดับมากที่สุด และครูผู้สอนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
                            ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 1) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนานักเรียนให้เป็นพลเมืองดี
ของชาติและเป็นพลโลกที่ดี 2) ส่งเสริม สนับสนุนการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาอย่าง
ยั่งยืน 3) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางให้เป็นหลักสูตรเชิงสมรรถนะ 4) ส่งเสริม สนับสนุน 
การน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ และวางแผนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  5) 
ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับครูผู้สอน  6) ส่งเสริม สนับสนุน การ
น าระบบประกันคุณภาพภายในไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 7) พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้
ประเมินงานประกันคุณภาพ ตามรูปแบบการประเมินแนวใหม่ 8) พัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษาให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ 9) ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินงานตามนโยบาย 12 นโยบายของ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 อย่างต่อเนื่อง 

                  กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบประมาณของกลุ่มนิเทศที่ได้รับ
จัดสรรทั้งหมด รวมงบประมาณ ๒ ล้านกว่า และขอแก้ไข หน้า ๒ โครงการที่ ๒๒ เขตพ้ืนที่นวัตกรรมฯ จากเดิม 
๑๒,๕๐๐ บาท แก้ไขเป็น ๑๒๕,๐๐๐ บาท โครงการของกลุ่มนิเทศฯ ได้รับงบประมาณจากสพฐ. จ านวน ๙ 
โครงการ งบประมาณของเขต จ านวน ๑๒ โครงการ และงบประมาณของหน่วยงานอื่น จ านวน ๒ โครงการ 
และกรรมการและเลขานุการไดช้ี้แจงการด าเนินงานแต่ละกิจกรรมในโครงการ ทั้งหมด ๒๕ โครงการ 

                  มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

                       ๓.๓ สรุปผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
                             กรรมการและเลขานุการแจ้งที่ประชุมว่า การประเมินพัฒนาการนักเรียนฯ ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ มีการด าเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนตามแนวทางของสพฐ. ดังนี้ ๑) ห้องเรียนเป้าหมายใน
โรงเรียนกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ที่ สพฐ.ก าหนด คือ โรงเรียนอนุบาลประจ าเขต จ านวน ๑ โรงเรียน โรงเรียน
ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ จ านวน ๒ โรงเรียน และให้เขตพื้นที่ สุ่มตัวอย่างโรงเรียนทั่วไปขนาดเล็ก จ านวน ๓ 
โรงเรียน ขนาดกลาง จ านวน ๓ โรงเรียน และขนาดใหญ่ จ านวน ๑ โรงเรียน (รายชื่อโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างอยู่
ในเอกสารหน้าสุดท้าย) โดยเขตพื้นที่การศึกษาจะแต่งตั้งกรรมการออกไปประเมินโรงเรียนที่ถูกสุ่มเป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน ๓ คน และคุณครูประจ าชั้นห้องเรียนที่ถูกสุ่ม เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง จ านวน ๑ คน ๒)
ห้องเรียนของโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่ห้องเรียนเป้าหมาย และ ๓) โรงเรียนทั่วไปที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ทุก
โรงเรียนด าเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียน และส่งผลการประเมินพัฒนาการฯ ให้กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 
                             สรุปผลการประเมินพัฒนาการฯ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ มีจ านวนทั้งหมด ๑,๕๖๒ 
คน แยกเป็นเด็กปกติ จ านวน ๑,๕๓๐ คน และเด็กบกพร่อง (ครูสังเกตและลงทะเบียนเอง) จ านวน ๓๒ คน ผล
การประเมินพัฒนาการเด็กปกติ ที่ได้คุณภาพ ระดับ ๓ ด้านร่างกาย จ านวน ๑,๔๘๖ คน ด้านอารมณ์และจิตใจ 
จ านวน ๑,๔๙๙ คน ด้านสังคม จ านวน ๑,๕๐๒ คน และด้านสติปัญญา จ านวน ๑,๓๙๖ คน เด็กปกติที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับ ๓ ทั้ง ๔ ด้าน จ านวน ๑,๓๗๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๙๓ ส่วนผลการ
ประเมินพัฒนาการผ่านเกณฑ์จ าแนกตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์  พบว่า นักเรียนทั้งหมด ๑,๕๖๒ 
คน (รวมทั้งเด็กปกติและเด็กบกพร่อง) มีผลการประเมินพัฒนาการผ่านเกณฑ์จ าแนกตามมาตรฐานคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ดังนี้ ด้านร่างกาย จ านวน ๑,๕๕๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๔ ด้านอารมณ์และจิตใจ จ านวน 
๑,๕๕๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๘ ด้านสังคม จ านวน ๑,๕๕๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๒ และด้านสติปัญญา 



๙ 

 

จ านวน ๑,๕๕๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๙ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการพัฒนาการนักเรียน คือ 
โรงเรียนที่ประเมินเอง เครื่องมือที่ใช้ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งช้ี และสภาพที่พึง
ประสงค์ ข้อเสนอแนะในการด าเนินการพัฒนาการนักเรียน หากโรงเรียนไม่สะดวกในการสร้างเครื่องมือควรใช้
เครื่องมือที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้สร้างขึ้น  
                             ประธานกล่าวเพิ่มเติมว่า โดยสรุป ผลการประเมินพัฒนาการผ่านมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นที่น่ายินดีทั้ง ๔ ด้าน ผ่านร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป เรียงตามล าดับคะแนนร้อยละจาก
มากไปน้อย คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ซึ่งระดับปฐมวัยถือว่าเป็น
ต้นทุนที่จะเรียนต่อภาคบังคับระดับประถมศึกษา 
                              มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

                        ๓.๔ สรุปผลการทดสอบ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
                              ๑) ผลการประเมนิความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
                                  กรรมการและเลขานุการแจ้งที่ประชุมว่า การประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีนักเรียนเข้าสอบ จ านวน 1,700 คน (ปกติ 1,645 
คน พิเศษ 47 คน Walk-in 8 คน) จ านวน 100 โรง (รวมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45)  สมรรถนะด้าน
การอ่านออกเสียง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82.39  ร้อยละของจ านวนนักเรียนมีคุณภาพระดับดีมาก 75.00  
และระดับปรับปรุง 4.58 สมรรถนะด้านการอ่านรู้เรื่อง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.22 ร้อยละของจ านวน
นักเรียนมีคุณภาพระดับดีมาก 74.06 และระดับปรับปรุง 0.90 รวมทั้ง ๒ สมรรถนะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
81.86  ร้อยละของจ านวนนักเรียนมีคุณภาพ ระดับดีมาก 75.45  และระดับปรับปรุง 1.80 ความสามารถ
ด้านการอ่านของผู้เรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาพรวม 2 สมรรถนะ คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพื้นที่สูง
กว่าระดับประเทศ +8.84 และภาพรวม 2 สมรรถนะ ปีการศึกษา 2563 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าปี
การศึกษา 2562 (+5.53) สมรรถนะด้านการอ่านออกเสียง ปีการศึกษา 2563 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่า
ปีการศึกษา 2562 (+6.66) และ สมรรถนะด้านการอ่านรู้เรื่อง ปีการศึกษา 2563 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูง
กว่าปีการศึกษา 2562 (+4.30) 
                               มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

                           ๒) ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
                               กรรมการและเลขานุการแจ้งที่ประชุมว่า การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีนักเรียนเข้าสอบ จ านวน 1,728 คน (ปกติ: 1,634 คน, พิเศษ: 83 
คน, Walk-in:11 คน) จาก  100 โรง ผลการประเมินระดับเขตพื้นที่ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์ ความสามารถด้านภาษาไทย และความสามารถรวมทั้ง 2 ด้านสูงกว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับ
จังหวัด ระดับศึกษาธิการภาค ระดับสังกัดสพฐ. และระดับประเทศ ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 45.97 ร้อยละของจ านวนนักเรียนมีคุณภาพ ส่วนใหญ่ระดับพอใช้ 40.55 และระดับปรับปรุง 
15.81  ความสามารถด้านภาษาไทย  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 53.21 ร้อยละของจ านวนนักเรียนมีคุณภาพ 
ส่วนใหญ่ระดับดี 39.83 และระดับปรับปรุง 10.68 ความสามารถรวม ๒ ด้าน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่า
ระดับประเทศ (+ 5.6๒)       โดยความสามารถด้านคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ 
(+ 5.50) ความสามารถด้านภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ (+5.75) และภาพรวม
ความสามารถรวม 2 ด้าน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๒ (+๐.๕๗) 



๑๐ 

 

ความสามารถด้านภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๒ (+๔.๘๑) 
และความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓   มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละลดลงกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
(-3.67) 
                               มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

                           ๓) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยข้อสอบมาตรฐาน (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒, ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕) 
                               กรรมการและเลขานุการแจ้งที่ประชุมว่า การประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยข้อสอบ
มาตรฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) ทางกลุ่มนิเทศฯ ได้ท าแบบสอบถามโรงเรียนตามความสมัครใจว่า โรงเรียนจะน าคะแนนสอบไปใช้
ปลายปี ๑๐๐ % หรือไม่ จะใช้ข้อสอบมาตรฐานที่เขตจัดท าขึ้น หรือจะออกข้อสอบเอง หรือจะใช้กี่เปอร์เซนต์
ขึ้นอยู่กับทางโรงเรียน โดยทางเขตพื้นที่ได้จัดท าชุดข้อสอบให้เฉพาะระดับประถมศึกษา และจัดส่งให้เป็นไฟล์ 
และแผ่น CD ให้โรงเรียนเลือกใช้ตามความเหมาะสม 

                    ผลจากการส ารวจการใช้ข้อสอบมาตรฐาน ชั้นประถมศกึษาปีที่ 2 พบว่า โรงเรียนใน
สังกัดและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 ใช้ข้อสอบมาตรฐานทั้งชุดในทุกรายวิชาที่ส านักงานเขตพื้นที่ฯ ส่ง
ให้มากที่สุด คดิเป็นร้อยละ 51.40 และโรงเรียนไมไ่ด้ใช้ข้อสอบมาตรฐานในทุกรายวิชาโดยจัดท าข้อสอบของ
โรงเรียนเอง คิดเป็นร้อยละ 29.40 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า โรงเรียนในสังกัด และโรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ 45 ใช้ข้อสอบมาตรฐานทั้งชุด ในทุกรายวิชาที่ส านักงานเขตพ้ืนที่ฯ ส่งให้มากที่สุด คดิเป็นร้อยละ 
50.50 รองลงมาคือ โรงเรียนไม่ได้ใช้ข้อสอบมาตรฐานในทุกรายวิชา โดยจัดท าข้อสอบของโรงเรียนเอง คิดเป็น
ร้อยละ 29.40 และชั้นประถมศึกษาปีที ่5 พบว่า โรงเรียนในสังกัดและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 ใช้
ข้อสอบมาตรฐานทั้งชุด ในทุกรายวชิาที่ส านักงานเขตพ้ืนที่ฯ ส่งให้มากที่สุด คิดเป็นรอ้ยละ 49.50 รองลงมา
คือ โรงเรียนไม่ได้ใช้ข้อสอบมาตรฐานในทุกรายวิชา โดยจัดท าข้อสอบของโรงเรียนเอง คิดเป็นร้อยละ 29.40  

                    จากการส ารวจและโรงเรียนน าข้อสอบมาตรฐานไปใช้ตามบริบทของโรงเรียน 
โรงเรียนได้ให้ข้อสังเกต ดังนี้ 1) การใช้ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ประจ าปีการศึกษา 2563 เป็นมติ 
ที่ประชุมโรงเรียนโดยครูผู้สอนเป็นผู้เลือกแนวทาง 2) โรงเรียนได้ท าการออกข้อสอบตามตัวชี้วัด และใช้
บางส่วนในการออกข้อสอบ 3) โรงเรียนใช้สอบวัดความรู้แต่ไม่ได้ใช้เป็นข้อสอบปลายปีของโรงเรียน 4) 
โรงเรียนใช้แนวทางข้อสอบมาตรฐานเป็นแนวทางในการออกข้อสอบเพิ่มเติม 5) โรงเรียนมีการน าข้อสอบ
มาตรฐานไปใช้ติว /ทบทวนนักเรียนเพื่อเป็นแนวทางก่อนสอบจริงปลายปีในบางชั้นเรียน 6) โรงเรียนใช้
ข้อสอบมาตรฐานทั้งชุด ในทุกรายวิชาที่ส านักงานเขตพื้นที่ฯ ส่งให้น ามาทดสอบเด็ก และเก็บเป็นคะแนนเก็บ  
7 ) โรง เรี ยนท าการ เรี ยนการสอนได้ ไม่ เต็ มที่  เ นื่ อ งจากสถานการณ์แพร่ ระบาดของ เชื้ อ ไวรั ส 
โคโรน่า 2019 จึงมีการคัดเลือกข้อสอบเพียงบางข้อที่ตรงกับความสามารถของนักเรียนมาใช้ทดสอบนักเรียน 

ในปีการศึกษา 2563  
                              ประธานกล่าวเพิ่มเติมว่า ข้อสอบมาตรฐานเป็นทางเลือกให้โรงเรียน เราจะไม่บังคับ
ว่า ทุกโรงเรียน ชั้น ป.๒, ป.๔ และ ป.๕ ต้องใช้ข้อสอบมาตรฐานไปทดสอบ และใช้คะแนน ๑๐๐ % เนื่องจาก
บริบทและสถานการณ์ไม่เอื้อเป็นทางเลือกหนึ่งถือว่าเป็นศูนย์บริการทางวิชาการ ถ้าโรงเรียนพิจารณาแล้ว
สนใจก็น าไปใช้ตามบริบทของโรงเรียน ถ้าดูจากข้อมูลการใช้เกินครึ่ง ๕๐ : ๕๐ ถือว่าข้อสอบมาตรฐานเอื้อให้



๑๑ 

 

โรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กเป็นประโยชน์มากที่มีข้อจ ากัดหลาย ๆ เรื่อง เช่น บุคลากร เครื่องมือ 
ฯลฯ 
                             มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

                           ๔) ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

                    กรรมการและเลขานุการแจ้งที่ประชุมว่า การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้นักเรียนสมัครใจในการสอบ โดยชั้นประถมศึกษาปีที่  6  สอบวันที่ 13 มีนาคม 2564 
มีนักเรียนเข้าสอบ 66 โรงเรียน จ านวน 480 คน  สอบทั้งหมด  4  วิชา  ได้แก่  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ   ผลการทดสอบเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่กับระดับประเทศ 
พบว่า วิชาภาษาไทยสูงกว่าระดับประเทศ ส่วนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษต่ ากว่า
ระดับประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 13-14 มีนาคม 2564  โรงเรียนขยายโอกาสในเขตพื้นที่มี 
จ านวน ๒๗ โรงเรียน มีนักเรียนเข้าสอบ 10 โรงเรียน จ านวน 103 คน สอบทั้งหมด 4  วิชา  ได้แก่  
ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ ผลการทดสอบเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับเขต
พื้นที่กับระดับประเทศ พบว่า วิชาภาษาไทยสูงกว่าระดับประเทศ วิทยาศาสตร์เท่ากับระดับประเทศ ส่วนวิชา
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษต่ ากว่าระดับประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 27,29 มีนาคม 2564 
เขตเรามี ๑ โรง คือ  โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ นักเรียนเข้าสอบ จ านวน 43 คน สอบทั้งหมด  5 
วิชา ได้แก่  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  และภาษาอังกฤษ ผล
การทดสอบเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่กับระดับประเทศ พบว่า ทั้ง ๕ วิชาต่ ากว่าระดับประเทศ 

                   ประธานกล่าวเพิ่มเติมว่า จากการสังเคราะห์ผลการทดสอบทั้งหมด ทีมงานวิชาการได้
ท าสีคุณภาพ เพื่อเป็นแนวทาง ก ากับ ติดตาม และให้โรงเรียนเห็นสถานะของตนเอง โดยแยกเป็นศูนย์ส่งเสริม
ประสิทธิภาพโรงเรียน และเป็นโรงเรียน โดยเน้น RT, NT, O-NET และการประกันคุณภาพ 

                   มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

                       ๓.๕ รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
                             กรรมการและเลขานุการแจ้งที่ประชุมว่า โครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการต่อเนื่องเราน า
ผลปีที่ผ่านมามาพัฒนา และท่านประธานได้น าเสนอแล้ว 
                             ประธานกล่าวเพิ่มเติมว่า เป็นโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งผ่านกระบวนการ 
ขั้นตอน จ านวนทั้งหมด ๓๓ โครงการ ซึ่งอยู่ในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  และได้
น าเสนอ กศจ.ให้ความเห็นชอบ ภายใต้งบประมาณที่ตั้งเป้าว่าจะได้รับจาก สพฐ. จ านวน ๕ ล้านบาท ขณะนี้
ทางเขตพื้นที่ได้รับงบประมาณเพียง ๓ ล้านบาท เขตพื้นที่พิจารณาว่าโครงการไหนที่ตอบโจทย์ตรงประเด็น
มาตรฐานเขต, KRS, ARS และ ITA จะเร่งด าเนินการก่อน ซึ่งการรายงานครั้งที่ ๑ ในรอบ ๖ เดือน เขตพื้นที่ได้
รายงานครบ ๑๐๐ % อีก ๖ เดือนสุดท้ายการรายงานในรอบ ๑๒ เดือน จะไปจบที่เดือนกันยายน ๒๕๖๔ จะ
น าเสนอคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ในครั้งต่อไป 
                             กรรมการและเลขานุการเพิ่มเติมว่า ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เขตพื้นที่ได้ขออนุมัติ
หลักสูตรส่งไปที่ กคศ. จ านวน ๓ หลักสูตรได้รับอนุมัติแล้ว ครูสามารถน าไปเป็นชั่วโมงในการพัฒนาได้ แต่ละ
หลักสูตรก าหนดไว้ ๒ รุ่น เนื่องจากงบประมาณ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 



๑๒ 

 

2019 (COVID-19) ทั้ง ๓ หลักสูตรได้จัดประชุมแล้วหลักสูตรละ ๑ รุ่น คือ หลักสูตรการพัฒนาครูผู้สอนระดับ
ปฐมวัยในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาส าหรับเด็กปฐมวัยผ่านกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ หลักสูตรการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 
หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ผ่านกระบวนการชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) แต่ละหลักสูตรมีอายุ ๒ ปี 
                            ประธานกล่าวว่า การพัฒนาครูเป็นหน้าที่ของเขต และสามารถตอบโจทย์ได้หลายเรื่อง 
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอน ตอบโจทย์สมรรถนะ ที่ส าคัญหลักสูตรทั้ง ๓ 
หลักสูตรเป็นหลักสูตรที่ กคศ.อนมุัติ และนับชั่วโมงในการพัฒนาเพ่ือน าไปใช้ในการเลื่อนวิทยฐานะ 
          มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวำระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา  

    ๔.๑ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์  
(ITA) ของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ในภาพรวมได้คะแนน  65.47  อยู่ในระดับ C  
                             จากที่กรรมการและเลขานุการได้น าเสนอในระเบียบวาระที่ ๓ ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA) ของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
ในภาพรวมได้คะแนน  65.47  อยู่ในระดับ C คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. บางท่าน ได้สอบถามและเสนอแนะ
ดังนี ้
                             นางวาสนา  คงมั่น ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย สอบถามว่า  ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสที่อยู่ในระดับ C โรงเรียนประเมินตนเอง หรือเขตประเมิน มีทั้งหมดกี่ระดับ 
                             นางสาวสุภาพ  จัดละ ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการ แจ้งว่าผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส ปีที่แล้วเป็นปีแรก โดย สพฐ.ด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย คือ โรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล จ านวน ๒๙ โรง เกณฑ์การประเมินมีทั้งหมด ๕ ระดับ และเป็นปีแรกที่ประเมินออนไลน์ โรงเรียนส่ง
ข้อมูลในเว็บไซต์ของโรงเรียน ทางเขตพื้นที่การศึกษาได้สนับสนุนโดยการจัดการอบรมให้ แต่ที่ผลการประเมิน
ได้ระดับ C จากการสอบถามข้อมูลเนื่องจากเป็นปีแรกโรงเรียนท าข้อมูลไม่ทัน ข้อมูลที่ส่งก็เลยน้อย ส่วนปีนี้ยัง
ไม่มีโครงการว่าจะให้ประเมินหรือป่าว 
                             บาทหลวงมงคล  จันทรสุขสันต์ ผู้แทนผู้บริหารขั้นพื้นฐานของเอกชน ถามว่า ผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสที่อยู่ในระดับ C เกิดจากอะไร จะได้ด าเนินการแก้ปัญหา 
                             นางสาวสุภาพ  จัดละ ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการ แจ้งว่า ครูและผู้รับผิดชอบ
โครงการแจ้งว่าท าไม่ทันเพราะข้อมูลมาก ๔๓ ตัวชี้วัด เจ้าหน้าที่ ICT ของโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบโครงการ
ไม่ได้คุยกันเพราะกิจกรรมมาก พอทราบคะแนนและผลการประเมินสอบถามโรงเรียนว่าเป็นเพราะเหตุใด สรุป
ได้ว่า สาเหตุ  คือ การใช้สื่อ ระบบทางไกลที่โรงเรียนส่งให้เขต โรงเรียนไม่สะดวก ส่งไม่ได้ บางโรงเรียน แบบ 
EIT บุคคลภายนอก ผู้ปกครองประเมินไม่ครบ สาเหตุหลายสาเหตุมาก 
                             บาทหลวงมงคล  จันทรสุขสันต์ ผู้แทนผู้บริหารขั้นพื้นฐานของเอกชน เสนอแนะว่า ถ้า
ข้อมูลมาก ต้องใช้เวลา เขตพื้นที่ต้องก าหนดเวลา และมีเวลาให้โรงเรียนเพียงพอจะต้องก าหนดปฏิทินให้
โรงเรียน มิฉะนั้นปีนี้ส่งไม่ทันอีกค่าเฉลี่ยจะต่ าอีก 
                             นางสาวสุภาพ  จัดละ ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการ แจ้งว่า มีปฏิทินพร้อม ทั้ง
ก่อนประเมิน ระหว่างประเมิน และหลังการประเมิน ท าปฏิทินให้หมด แตโ่รงเรียนลืม 



๑๓ 

 

                              ประธานกล่าวว่า รับข้อสังเกตไว้ นโยบายของการประเมิน ITA ปีที่แล้วจะเน้น 
โรงเรียนดีประจ าต าบล ซึ่งเขตพื้นที่เรามี จ านวน ๒๙ โรงเรียน ITA จะมีแบบประเมินการรับรู้ ๓ แบบ คือ ๑)
แบบ IIT แบบการรับรู้ของคนในองค์กร ที่อยู่ในโรงเรียนไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๒) แบบ EIT การรับรู้จาก
บุคคลภายนอก เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ทั้ง ๒ แบบ ผู้ประเมิน ประเมินทางออนไลน์ 
ส่วนที่ยุ่งยากมากคือ แบบที่ ๓ แบบส ารวจเชิงเอกสาร คือ ต้องมีร่องรอยการด าเนินงาน และต้องดาวน์โหลดลง
ระบบ ซึ่งผู้ที่ดาวน์โหลดลงระบบ และผู้ที่ท าเอกสารเข้าใจตรงกันหรือไม่ ส่วนการประเมินของเขตพื้นที่เรามี
ปฏิทิน สื่อสารเข้าใจตรงกัน แต่การประเมินของโรงเรียน เนื่องด้วยต้องมีหน้าที่ด าเนินการเพื่อเด็กหลายอย่าง 
เป็นปีแรกเขตพื้นที่จะรับข้อเสนอแนะไว้เป็นแนวทางการประเมิน ITA เป็นการสร้างวัฒนธรรมในองค์กร
คุณธรรมและความโปร่งใส และเป็นการบริหารจัดการภายในเขตและภายในโรงเรียนที่คนภายในและคน
ภายนอกเข้าใจตรงกันหรือไม ่
                              นายอภิชาต  แก่นน้อย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถามว่า การประเมินมี
การจัดล าดับ และแจ้งโรงเรียนหรือไม่ เพราะมีการคุยเหมือนทับถมกันว่าโรงเรียนนี้ได้ล าดับดี โรงเรียนนั้นได้
ล าดับไม่ด ี
                              นางสาวสุภาพ  จัดละ ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการ แจ้งว่า ดูตามคะแนนและ
เขตพ้ืนที่มีเกียรติบัตรให้ส าหรับโรงเรียนที่ได้ ๘๕ คะแนนขึ้นไป 
                              มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ และให้ด าเนินการตามที่เสนอ     

                        ๔.๒ ผลการด าเนินงานตามนโยบาย ๑๒ นโยบายของทางโรงเรียน 
                              จากที่กรรมการและเลขานุการได้น าเสนอในระเบียบวาระที่ ๓ ผลการด าเนินงานตาม
นโยบาย ๑๒ นโยบายของทางโรงเรียน คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. บางท่าน ได้สอบถามและเสนอดังนี้ 

                    นางวาสนา  คงมั่น ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย สอบถามว่า การน าเสนอคือ
ผลการประเมินของตนเอง ในระดับเขตพื้นที่ที่มีการประเมินเมื่อผ่านศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน (SP 
Center) มาแล้ว เขตพื้นที่แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ อยากทราบผลการประเมินของเขตพื้นที่ว่า แต่ละ
นโยบายโรงเรียนได้รับเหรียญทองกี่โรงเรียน เหรียญเงิน เหรียญทองแดงกี่โรงเรียน คิดเป็นร้อยละเท่าไรจะได้
เห็นผลการพัฒนา/ผลการประเมินระดับเขตพ้ืนที่ 
                              นางสาวจินตนา  สุขสมแดน ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ ชี้แจงว่า ขอสรุปผลการเมินเฉพาะ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ปีที่ผ่านมาบาง
นโยบายส่งไม่ครบทั้ง ๑๑ ศูนย์ คือ บางศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนส่งไม่ครบทั้ง ๑๒ นโยบาย จะท าสรุป
เป็นร้อยละ และส่งให้คณะกรรมการฯ อีกครั้ง ขอแจ้งคร่าวๆแต่ละนโยบาย ดังนี้  ๑) นโยบายที่ ๑ เพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ โรงเรียนได้รับเหรียญทอง ๓ เหรียญ เหรียญเงิน ๔ เหรียญ และเหรียญทองแดง ๑ เหรียญ ๒) 
นโยบายที่ ๒ พิชิตอ่านเขียน เหรียญทอง ๙ เหรียญ และเหรียญทองแดง ๒ เหรียญ ๓) นโยบายที่ ๓ โรงเรียน
น่าอยู่ รวมโล่และเหรียญทอง ๖ เหรียญ และเหรียญเงิน ๔ เหรียญ ๔) นโยบายที่ ๔ เชิดชูคุณธรรม เหรียญทอง 
๖ เหรียญ เหรียญเงิน ๑ เหรียญ และเหรียญทองแดง ๑ เหรียญ นโยบายที่ ๕) น้อมน าหลักปรัชญา เหรียญ
ทอง ๕ เหรียญ และเหรียญเงิน ๑ เหรียญ ๖) ภาษาสู่สากล เหรียญทอง ๓ เหรียญ เหรียญเงิน ๓ เหรียญ และ
เหรียญทองแดง ๔ เหรียญ และเข้าร่วม ๑ เหรียญ ๗) ผลงานประจักษชัด เหรียญทอง ๗ เหรียญ ๘) เร่งรัด
นิเทศ เหรียญทอง ๗ เหรียญ ๙) ใส่ใจประกัน เหรียญทอง ๘ เหรียญ ๑๐) สร้างสรรค์ความร่วมมือ เหรียญทอง 
๑๑ เหรียญ ๑๑) ฝึกปรือความพร้อมปฐมวัย เหรียญทอง ๕ เหรียญ เหรียญเงิน ๔ เหรียญ และเหรียญทองแดง 
๒ เหรียญ และ ๑๒) ก้าวไกลเทคโนโลยี เหรียญทอง ๑๑ เหรียญ 
                             มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ และให้ด าเนินการตามที่เสนอ     



๑๔ 

 

                        ๔.๓ สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
                              จากที่กรรมการและเลขานุการได้น าเสนอในระเบียบวาระที่ ๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนา ในหัวข้อสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.บางท่าน ได้เสนอแนะ ดังนี ้
                              นายนคร  มากมีทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษาให้ข้อเสนอแนะว่า การ
เขียนข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ควรเขียนตามนโยบายและกลยุทธ์ ของ สพฐ. ควรมองภาพรวม ๆ ว่าผลเกิด
จากเหตุ มีเส้นทาง มีวิธีการอย่างไร เวลาสรุป ตามที่กรรมการและเลขานุการน าเสนอเป็นการสรุปข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนาโดยรวม 9 ข้อ เราจะมองไม่เห็นว่า ผลที่เกิดมีปัญหาอุปสรรคในเหตุใด เรื่องใด    นโยบายใด กล
ยุทธ์ใด เวลาที่จะแก้ แก้ไม่ถูก ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาที่เขียน ๙ ข้อ ส่วนมากจะเป็น ส่งเสริม สนับสนุน, 
ส่งเสริม สนับสนุน, พัฒนา, น าผลมาวิเคราะห์ เห็นแต่ทิศทาง ไม่เห็นเหตุที่จะแก้ เพื่อไปสู่เป้าในการพัฒนา
ต่อไปเวลาที่เราจะพัฒนาปีต่อไปต้องผูกให้ได้ว่าโครงการที่เขียนใหม่ไปแก้ปัญหาเหตุใด พัฒนาตัวใด นโยบายใด 
กลยุทธ์ใด ถ้าเราสรุปภาพรวม เราจะมองไม่เห็นจุดเล็ก ๆ ในแต่ละนโยบาย แต่ละกลยุทธ์ที่เรารับผิดชอบ เรา
จะแก้ปัญหาไม่ได้ ทีมงานต้องวิเคราะห์ให้เห็นภาพว่า ที่เราจะพัฒนาเหตุจากนโยบาย และกลยุทธ์ใด ที่ไม่ได้
ตามเป้า คือ ปัญหาและความต้องการเพื่อน าไปจัดท าโครงการในปีต่อไป การน าเสนอ ควรสรุปภาพรวม
นโยบาย และกลยุทธ ์เพื่อน าไปขับเคลื่อนในปีต่อไป ไม่ต้องแยกเป็นโครงการน่าจะเร็วขึ้น 
                             มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ และให้ด าเนินการตามที่เสนอ     

                        ๔.๔ สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยข้อสอบมาตรฐาน (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒, 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕) 
                              จากที่กรรมการและเลขานุการได้น าเสนอในระเบียบวาระที่ ๓ สรุปผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาด้วยข้อสอบมาตรฐาน คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.บางท่าน ไดส้อบถาม และเสนอแนะ ดังนี ้
                              บาทหลวงมงคล  จันทรสุขสันต์ ผู้แทนผู้บริหารขั้นพื้นฐานของเอกชน ถามว่า ถ้าใน
สถานการณ์ปกติ ข้อสอบมาตรฐานเป็นนโยบายของเขตหรือไม่ว่าทุกโรงเรียนต้องใช้ เสนอแนะว่า 1) ข้อสอบ
มาตรฐานเป็นมาตรฐานตัวหนึ่ง เวลาที่สอนถ้าครูออกเองจะไม่ออกตัวชี้วัดที่ไม่ได้สอน ถ้าเป็นข้อสอบมาตรฐาน
จะออกตามตัวชี้วัด ถ้าครูหลุดไปตัวหนึ่ง เด็กจะท าข้อสอบไม่ได้ เป็นการบังคับครูว่าต้องสอนให้ครบทุกตัวชี้วัด 
๒) ถ้าเขตพื้นที่ออกเอง เสนอแนะว่าก่อนส่งข้อสอบตั้งแต่ต้นปีการศึกษาเขตพื้นที่ควรจะส่ง Test Blueprint 
ให้กับทุกโรงเรียน มิเช่นนั้นครูจะไม่รู้ว่าต้องสอนอะไรบ้าง ถ้าหลุดคะแนนเด็กจะต่ าทันที 
                             ประธาน กล่าวว่า เป็นข้อสังเกตที่ดี พร้อมทั้งแจ้งให้ กรรมการและเลขานุการเก็บ
ข้อสังเกตไว้ และเห็นด้วยว่าการจัดการเรียนรู้ต้องตอบโจทย์ตัวชี้วัด ซึ่งเขตพื้นที่เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ควบคุม
คุณภาพของนักเรียน 
                             มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ และให้ด าเนินการตามที่เสนอ  

                       ๔.๕ ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
                             จากที่ประธานได้น า เสนอในระเบียบวาระที่  ๓  เกี่ ยวกับการจัดสีคุณภาพ 
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.บางท่าน ได้สอบถามและเสนอแนะ ดังนี ้
                             นายนคร  มากมีทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษาให้ข้อเสนอแนะว่า การ
ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 



๑๕ 

 

ปีนี้เป็นความสมัครใจ จากการจัดระดับคุณภาพสี ผลการสอบไม่น่าน ามาเทียบเคียงได้เพราะไม่ได้มาจาก
ประชากรทั้งหมด โรงเรียนจะเสียความรู้สึก 
                              ประธาน กล่าวว่า เป็นข้อสังเกตที่ดี ที่ท าไว้เป็นข้อมูลเชิงบริหารไม่ได้เผยแพร่และ
สื่อสาร เป็นข้อเสนอแนะที่ด ี
                              มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ และให้ด าเนินการตามที่เสนอ 

                        ๔.๖ รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
                             จากที่กรรมการและเลขานุการได้น าเสนอในระเบียบวาระที่ ๓  รายงานผลการ
ด าเนินงานตามโครงการของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.บางท่าน ไดส้อบถามและเสนอแนะ ดังนี ้
                             นางวาสนา  คงมั่น ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย สอบถามว่า บางโครงการ 
กิจกรรมที่ด าเนินการได้ – และกิจกรรมที่ไม่ได้ด าเนินการ - ไม่ทราบว่าได้ด าเนินการแล้วยัง เช่น โครงการที่ ๖ 
โครงการที่ ๗ 
                             ประธานได้ให้นางสาวสุภาพ จัดละ ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจง ซึ่ งได้ชี้แจงว่า เป็น
โครงการของ สพฐ.งบประมาณพึ่งจะได้รับ อยู่ในระหว่างเตรียมการและแจ้งโรงเรียนด าเนินการ บางส่ วนได้
จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนแล้วคงจะทราบผลสิ้นปีงบประมาณ  
                              มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ และให้ด าเนินการตามที่เสนอ 

                       ๔.๗ แผนพัฒนาคุณภาพคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
                             ประธานกล่าวว่า ขอความเห็นชอบคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งประกอบด้วย ๓๐ โครงการ โดยแยกแต่ละด้าน ดังนี้ ด้านการ
บริหารวิชาการ ๑๘ โครงการ ด้านการบริหารงานบุคคล ๑ โครงการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ๓ 
โครงการ และด้านการบริหารงานทั่วไป ๘ โครงการ โดยให้กรรมการและเลขานุการเป็นผู้น าเสนอ 
                             กรรมการและเลขานุการแจ้งที่ประชุมว่า การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพฯ กลุ่มงาน
เลขานุการ โดยนางสาวพันวนา พัฒนาอุดมสินค้า ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการฯ จัดประชุมทีมขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษาบนเขต ประกอบด้วย ผอ.เขต รอง ผอ.เขต ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ทุกคน 
ช่วยกันวิเคราะห์นโยบาย สพฐ. เป้าหมาย กลยุทธ์ต่าง ๆ จ านวน ๒ ครั้ง ก่อนจะได้รูปเล่มแผนพัฒนาคุณภาพฯ 
                             แผนพัฒนาคุณภาพฯ ประกอบด้วย ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน ส่วนที่ ๒ ทิศทางการ
พัฒนา มีประวัติโดยย่อของเขตพื้นที่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ค าขวัญ ค่านิยมหลัก อัตลักษณ์เขตสุจริต 
หลักการท างาน และโครงสร้างและระบบการบริหารส านักงานเขตฯ ส่วนที่ ๓ กรอบแนวทางการติดตาม มี
ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย สพฐ. กลยุทธ์ กรอบและแนวทางการติดตามฯ ภารกิจหลัก ๔ ด้าน ด้านการบริหาร
วิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานงบประมาณ และด้านการบริหารงานทั่วไป  ตารางที่ ๗ 
(หน้า ๓๑-๓๗) วิเคราะห์สาระส าคัญภารกิจหลัก ๔ ด้านตามนโยบาย สพฐ. เริ่มตั้งแต่นโยบายที่ ๑ ด้านความ
ปลอดภัย ภารกิจหลัก บริหารทั่วไป กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รับผิดชอบ นโยบายที่ ๒ ด้านโอกาส ภารกิจ
หลัก บริหารทั่วไป กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และภารกิจหลัก บริหารวิชาการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลฯ รับผิดชอบ นโยบายที่ ๓ ด้านคุณภาพ ภารกิจหลัก บริหารวิชาการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลฯและ บริหารทั่วไปกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รับผิดชอบ และภารกิจหลัก บริหารบุคคล กลุ่ม
พัฒนาบุคลากร รับผิดชอบ การพัฒนาครู นโยบายที่ ๔ ด้านประสิทธิภาพ ภารกิจหลัก บริหารทั่วไป กลุ่ม
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อ านวยการ ภารกิจหลัก บริหารวิชาการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ รับผิดชอบ หน้า ๓๙ แผนภาพ
แสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย สพฐ. กลยุทธ์ สพฐ.และกรอบแนวทางการติดตาม ตรวจ
สอบฯ 
                            ประธานกล่าวเพิ่มเติมว่า นโยบายของ สพฐ.จะใช้ ๒ ปีงบประมาณ คือ ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔-พ.ศ.๒๕๖๕ ประกอบด้วย ๔ นโยบาย คือ นโยบายที่ ๑ ด้านความปลอดภัย นโยบายที่ ๒ ด้าน
โอกาส นโยบายที่ ๓ ด้านคุณภาพ และนโยบายที่ ๔ ด้านประสิทธิภาพ พร้อมทั้งน าเสนอ ๓ เปลี่ยน และน า
จุดเน้น ๙ ข้อของ สพฐ. มาจัดเป็น ๓ ทักษะ ๓ ความดี ๓ ความสามารถ ซึ่งตอบโจทย์ นโยบายของสพฐ. ๔ 
นโยบาย และกลยุทธ์ของสพฐ. ๖ กลยุทธ์ซึ่งตอบยุทธศาสตร์ชาต ิ
                            กรรมการและเลขานุการแจ้งที่ประชุมต่อ โดยเริ่ม ส่วนที่ ๔ แนวทางการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ซึ่งสัมพันธ์กับส่วนที่ ๓ ที่เราวิเคราะห์ได้ ส่วนที่ ๔ จัดเรียงใหม่ตาม
งาน ๔ งาน เริ่มจากด้านการบริหารงานวิชาการ หน้า ๔๕ ด้านการบริหารงานบุคคล หน้า ๔๖ ด้านการ
บริหารงานงบประมาณ และ หน้า ๔๗ ด้านการบริหารงานทั่วไป ซึ่งแต่ละด้าน ยกมาจากตารางที่ ๗ เริ่มจาก
สาระส าคัญ เพิ่มสาระการติดตามซึ่งจะเขียนรายละเอียดว่าจะติดตามเรื่องอะไร และผู้รับผิดชอบ หน้า ๕๓ 
ตารางที่ ๙ เราจะลงรายละเอียดจากตารางที่ ๗ ตารางที่ ๘ ที่ได้วิเคราะห์ เพิ่มว่ามีโครงการอะไรบ้าง โดยน า
วัตถุประสงค์ กิจกรรม สาระการติดตามฯ ตัวชี้วัด และระยะเวลาของโครงการที่เกี่ยวข้องมาใส่ในตารางนี้ ถ้า
แผนพัฒนาคุณภาพฯ เล่มนี้ได้รับการอนุมัติ ผู้รับผิดชอบโครงการต้องพิจารณาดูว่าใช้เครื่องมืออะไรที่จะเก็บ
เพื่อตอบวัตถุประสงค์ และแต่งต้ังคณะอนุกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบฯ ออกเก็บข้อมูลต่อไป 
                            นางวาสนา  คงมั่น ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย เสนอแนะว่า นโยบายที่ ๔ ด้าน
ประสิทธิภาพ ข้อ ๔.๑ ....ข้อมูลสารสนเทศ ภารกิจหลัก บริหารทั่วไป ควรจะเพิ่มกลุ่มนโยบายและแผน และ
กลุ่ม DLICT รับผิดชอบด้วย 
                            บาทหลวงมงคล  จันทรสุขสันต์ ผู้แทนผู้บริหารขั้นพื้นฐานของเอกชน เสนอแนะว่า 
โครงการมีจ านวนมาก ควรจะน ากิจกรรมมากรุ๊ปรวมกันเพื่อให้โครงการน้อยลง 
                            นางสาวจินตนา  สุขสมแดน ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา ชี้แจงว่า ปีงบประมาณหน้า เราต้องท าโครงการให้น้อยลง เนื่องจากเราต้องใช้ระบบ E-MENSCR 
ต้องปรับการเขียนโครงการที่เต็มรูปแบบ 
                            ประธาน ให้นางสาวพันวนา  พัฒนาอุดมสินค้า ผู้ช่วยเลขานุการ ขยายรายละเอียดใน
แผนพัฒนาคุณภาพเพิ่มเติมหรือมีส่วนไหนที่ยังไม่ได้น าเสนอ 
                            นางสาวพันวนา  พัฒนาอุดมสินค้า ผู้ช่วยเลขานุการชี้แจงว่า การน าเสนอของ
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ครอบคลุมเนื้อหาทุกประเด็นแล้ว แต่ขอชี้แจงว่าที่แผนพัฒนาคุณภาพฯ ช้า 
เนื่องจากช้าตั้งแต่ ระดับ สพฐ. กรอบนโยบาย สพฐ.ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ และร้อยละของ
ตัวชี้วัดบางตัว สพฐ.ส่งให้ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
                            ประธานชี้แจงเพิ่มเติมว่า ข้อจ ากัดมีหลายอย่าง เขตพื้นที่ต้องท าตามนโยบาย สพฐ.ซึ่ง
เป็นหน่วยงานต้นสังกัด และประเด็นส าคัญ คือ การแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติเป็นเรื่องที่ท้าทายส าหรับเขต
พื้นที่มาก ก.ต.ป.น.ถือเป็นที่ปรึกษาใหญ่ ให้ความเห็น และอนุมัติแผนพัฒนาคุณภาพฯ  
                            นายปกรณ์  ม่วงเจริญ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต ๒ ผู้ดูแลรับผิดชอบกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ชี้แจงว่า ถ้าขณะนี้ในสถานการณ์ปกติ ขั้นตอนต่อไป 
ก.ต.ป.น.ต้องแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบฯ เพื่อไปตรวจสอบ ติดตาม ตามแผน แต่เนื่องจากปีนี้
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มีเงื่อนไขต่าง ๆที่เป็นอุปสรรค คงต้องเป็นปีงบประมาณหน้า วาระการประชุมครั้งหน้าถ้ามีโอกาสด าเนินการ
ตามแผนไม่มีอุปสรรคใด ๆ คงต้องด าเนินการตามแผน 
                           ประธานชี้แจงเพิ่มเติมว่า นโยบาย ๔ ด้านจะแทรกซึมในประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของ
ผู้บริหารด้วย คราวต่อไป ฝากกรรมการและเลขานุการช่วยยกร่าง ๑) อนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ๒) อนุกรรมการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการบริหารและการด าเนินการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ซึ่ง ๒ อนุกรรมการนี้เป็นคณะเสริมของ ก.ต.ป.น. และควรจะมี ก.ต.ป.น. ในคณะด้วยถือว่า
เป็นบอร์ดใหญ่ ขอให้คณะก.ต.ป.น.ช่วยในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพฯ งานวิชาการ และงานอื่น  ๆที่
เกี่ยวข้อง ประธานได้เชิญคณะ ก.ต.ป.น.ช่วยเติมเต็มพิจารณา เรื่อง แผนพัฒนาคุณภาพ 
                           นางวาสนา  คงมั่น ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย ขอเสริมข้อเสนอแนะของนาย
ปกรณ์ ม่วงเจริญ คณะท างานให้ท าในเชิงบูรณาการ ในนโยบายข้อที่ ๔ ด้านประสิทธิภาพ หน้า ๗๐ กลยุทธ์ที่ 
๓ เสริมสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีการนิเทศโดยใช้ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพฯ ซึ่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการนิเทศ แทนที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ เปลี่ยนเป็น แต่งตั้งอนุกรรมการฯ องค์ประกอบของ
อนุกรรมการ มาจาก ประธานศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ หัวหน้ากลุ่มต่าง ๆ และศึกษานิเทศก์ก็ได้ ผสมผสาน
กัน และ ชื่อเล่มแผนใช้ชื่อว่า แผนพัฒนาคุณภาพ ก.ต.ป.น. (ก.ต.ป.น.เป็นคณะกรรมการ เป็นตัวบุคคล) ถ้าชื่อ 
แผนพัฒนาคุณภาพ ก.ต.ป.น. เหมือนให้ ก.ต.ป.น.ไปพัฒนา ชื่อเล่มแผนอาจจะปรับเป็น แผนพัฒนาคุณภาพ 
ของ ก.ต.ป.น.หรือ แผนพัฒนาคุณภาพระบบ ก.ต.ป.น. ลองปรับชื่อเล่มแผน 
                           นางสาวพันวนา  พัฒนาอุดมสินค้า ผู้ช่วยกรรมเลขานุการ ชี้แจงว่าที่ต้องใช้ชื่อเล่มแผน
ว่า แผนพัฒนาคุณภาพ ก.ต.ป.น. เพราะ ต้องไปอัพโหลดในระบบตอบมาตรฐานที่ ๒ ตัวชี้วัดที่ ๕ ร่องรอย/
เอกสาร หลักฐานเขาเขียนว่า แผนพัฒนาคุณภาพ ก.ต.ป.น. ต้องใช้ชื่อนี ้

            นางสาวกิตติมา  พฤกภูษณ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผล เสนอแนะว่า  
ประเด็นผลการสอบ RT และผลการสอบ NT ถ้า S.D. ค่อนข้างสูงแสดงว่าคะแนนมีความต่างกันมาก ถ้าเป็นไป
ได้หรือกรองได้ ควรจะดูว่าคะแนนที่ต่ าอยู่ที่ ไหน โรงเรียนไหน เราสามารถพัฒนาได้ตรงจุด ในประเด็นการ
เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา ส่วนตัวเห็นว่าเปรียบเทียบไม่ได้ เด็กคนละชุด เด็กแต่ละปีจะมีความแตกต่าง
กัน ถ้าเป็นไปได้อาจจะเปรียบเทียบกับระดับประเทศในปีเดียวกัน ถึงแม้ว่าเด็กจะมีความแตกต่างกัน  ใน
ประเด็นการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสมรรถนะ ขอน าเสนอมุมของประสบการณ์ คือ ตอนนี้ สสวท.ได้
ท าสมรรถนะพิเศษ โดยใช้ชื่อว่า สมรรถนะตามแนวทางของสสวท. ใน ๓ กลุ่มสาระ คือ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จะเป็นสมรรถนะที่สอดรับกับกระบวนการพัฒนาเด็กให้สอดรับกับสมรรถนะการ
สอบ PISA โดย สสวท.ได้ท าการอบรมครูน าร่องบางรุ่นไปแล้ว ซึ่ง รุ่น ๑ เป็นรุ่นน าร่องสมรรถนะยังไม่ค่อย OK 
เท่าไร รุ่น ๒ สสวท.ได้ปรับแล้วสมรรถนะดีขึ้นคาดว่าจะมีการปรับสมรรถนะอีก     ตามที่ได้ติดตามการสอบ 
O-NET ผู้ที่ออกข้อสอบ คือ สสวท. ถ้าใครเข้าไปดูข้อสอบ O-NET ปีนี้จะเห็นว่าแตกต่างจากปีที่แล้ว เพราะ 
สสวท.เป็นผู้ออกข้อสอบ ลองศึกษาว่าการสร้างกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามสมรรถนะของ สสวท.มีลักษณะ
อย่างไร ประเด็นถัดไป ในแผนพัฒนาคุณภาพฯ สาระที่มีปัญหา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ แต่ในแผนพัฒนาคุณภาพ ฯ หน้า ๕๖ – ๕๗ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คิดว่าอาจจะไม่ตอบโจทย์ที่เรามีปัญหาครั้งที่แล้ว คือ คณิตศาสตร์ กิจกรรมที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางคณิตศาสตร์จะซ่อนอยู่ตรงไหนไม่แน่ใจ แต่ถ้ายังไม่ครบต้องเพิ่มเพราะจะได้ตอบโจทย์ที่มีปัญหา และ หน้า 
๕๕ – ๕๖ เป็นข้อ ๑ – ๒ เหมือนกัน 
                            นางสาวพันวนา  พัฒนาอุดมสินค้า ผู้ช่วยกรรมเลขานุการ ชี้แจงว่า ปัญหาปีการศึกษา 
๒๕๖๓ คือ คณิตศาสตร์ กิจกรรมที่พัฒนาคณิตศาสตร์ มีโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้



๑๘ 

 

คณิตศาสตร์ ในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ที่ได้ด าเนินการแล้ว ไม่ได้น ามาบรรจุใน
แผนพัฒนาคุณภาพฯ เนื่องจาก ภาพ หน้า ๕๙ ที่วิเคราะห์ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี     นโยบาย 
กลยุทธ์ และงาน ๔ ด้าน ไม่มีเรื่องคณิตศาสตร์ และจะไปอยู่ในโครงการทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ที่เป็น Hard 
Skill คิดเลขเป็น และหน้า ๕๕ – ๕๖ เป็นข้อ ๑ – ๒ เหมือนกัน ในช่องหมายเหตุเป็นคนละโครงการ หน้า ๕๕ 
โครงการนิสัยรักการอ่านฯ หน้า ๕๖ โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓  
                            นางสมหมาย  ลิขิตธนานันท์  ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ บอกว่า ใน
ฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติคนหนึ่งของสพฐ. และเขตพื้นที่ของเรา โครงการที่น าเสนอทั้งหมดทุกโครงการทั้งเก่า และ
ใหม่ ตามที่บอกว่าการขึงนโยบายของ สพฐ.เขาให้มาน้อยเราน ามาตีความเองเปรียบเสมือนอย่าง ITA ย้อนไปที่
ผอ.อภิชาต บอกว่า ไม่มีความโปร่งใสเหรอกับโรงเรียนที่ไม่ผ่านและได้น้อย ลักษณะเฉกเช่นเดียวกัน ในฐานะผู้
ปฏิบัติ และได้เกณฑ์ ITA อยู่ระดับดี เรามาขึงดูว่า ท าไมเราไม่โปร่งใสเหรอ เราได้ระดับดีไม่ได้ระดับดีเด่น เขา
ให้โจทย์และคีย์มาให้เราตีเอง การตีความของเราจะตีผิดบ้าง ถูกบ้าง ไม่ตรงประเด็นบ้าง แต่มิได้หมายความว่า
โรงเรียนที่ไม่ได้รับเกียรติบัตรไม่โปร่งใสเพียงแต่ว่าการตีความด้วยระยะเวลาของปีที่ผ่านมาเป็นปีแรกด้วย 
ข้อมูลของผู้ปฏิบัติยังไม่แม่นจึงเกิดความคลาดเคลื่อน การที่ขึงนโยบายของ สพฐ.แล้วท าแผนพัฒนาคุณภาพฯ 
ได้ขนาดนี้ จริง ๆ แอบชื่นชมและจะน าไปเป็นแบบอย่างด้วย ขึงแล้วท าให้เห็นภาพชัด เห็นถึงที่มาของการ
รองรับนโยบาย แนวปฏิบัติ  

             นายสมโภชน์  ดอกยอ  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ชื่นชมการท า 
แผนพัฒนาคุณภาพท าได้ละเอียด และครอบคลุม เสนอแนะว่า การท างานตอนนี้ทุกที่ส่วนราชการมีข้อจ ากัด 
เรื่อง โควิด ซึ่งเราไม่เคยคาดคิดว่าจะเกิดเห็นการณ์แบบนี้ เป็นข้อจ ากัดข้อหนึ่งที่ท าให้งานเราแปรปรวนไปหมด 
ก าหนดการบางอย่างท าไม่ได้ และยกกรณีตัวอย่างงานที่ท าให้ฟัง ซึ่งบางอย่างต้องใช้ประสบการณ์ท าให้งาน
เสร็จตามก าหนด 
                            บาทหลวงมงคล  จันทรสุขสันต์ ผู้แทนผู้บริหารขั้นพื้นฐานของเอกชน เสนอแนะว่า ปีนี้ 
เราคิดว่าหนักแน่ ๆ ไม่แน่ว่าภาคเรียนแรกเด็กจะได้เรียนที่โรงเรียนหรือไหม ประมาณ ๖ เดือนที่จะไม่มีเงินเข้า
แต่เราต้องจ่ายเงินเดือนครูทุกเดือน โรงเรียนคิดหนักว่าจะใช้ระบบอะไรในการประเมินเด็กที่เป็นคุณธรรม เป็น
มาตรฐาน และจับต้องได้ ท าอย่างไรถ้าทั้งปีเด็กไม่ได้เรียน ปัญหาตามมา คือ เด็กต้องขึ้นชั้นตามระเบียบของ
กระทรวงศึกษาธิการ โจทย์ที่ต้องคิด ท าอย่างไรในสถานการณ์โควิดเราจะไปได้อย่างมีคุณภาพ เป็นก าลังใจให้
กันและกัน  
                            นายอภิชาต  แก่นน้อย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสนอแนะว่า แผนพัฒนา
คุณภาพฯ คณะท างานท าได้ครอบคลุมเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย โครงการมากและระยะเวลาที่น าไปปฏิบัติจะ
หมดแล้ว เป็นห่วงว่าจะไปตกที่โรงเรียน เนื่องจากตอนนี้ยังเปิดภาคเรียนไม่ได้ และต้องรองรับนโยบายอีก ฝาก
เขตพื้นทีค่่อย ๆ อย่าเร่งรัดโรงเรียนมาก โรงเรียนจะไม่ไหว 
                            นายนคร  มากมีทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา เสนอแนะว่า แผนดี แต่
ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันกลายเป็นว่าท าอย่างไรให้สู่การปฏิบัติให้ได้มากที่สุด เพราะว่า ถ้าเราคิดดีแต่ไม่
สามารถท าได้ก็จะไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร เหมือนกับพระราชด ารัสของนายหลวงที่ว่า “การประชุม 
วางแผนแต่ไม่สามารถลงสู่การปฏิบัติได้จะล้มเหลว” นั้นหมายความว่า นวัตกรรมที่ท่าน ผอ.เขตว่าหรือวิธีการที่
จะผสมผสานอย่างไรที่จะท าให้ลงให้ได้มากที่สุดภายใต้วิกฤติพวกเราต้องช่วยกันมอง”คาดว่าคณะกรรมการจะ
เป็นที่ปรึกษาได้ถ้าเชิญมาประชุม 
                            นางวาสนา  คงมั่น ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย เห็นด้วยกับคณะกรรมการหลาย
ท่าน ชื่นชมแผนพัฒนาคุณภาพฯ ในฐานะที่เคยอยู่กลุ่มนิเทศ ขอชื่นชมเป็นการท าแผนฯที่ค่อนข้างสมบูรณ์ทั้ง



๑๙ 

 

องค์ประกอบ รูปแบบ และการวิเคราะห์นโยบายสู่การปฏิบั ติ ซึ่งผอ.สมหมายได้บอกว่าจะน าไปเป็นตัวอย่าง
เสนอให้เขตพื้นที่เผยแพร่ให้เห็นรูปแบบการจัดท าแผนฯ ค่อนข้างครบถ้วนกระบวนการ และการประชุมครั้ง
ต่อไปเนื่องจากเอกสารมีค่อนข้างมากถ้าส่งไปล่วงหน้าเป็นเอกสารหรือทางไลน์กลุ่มก็ดีจะได้อ่านล่วงหน้าและ
กระชับเวลา 
                           ประธานกล่าวว่า ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพคณะกรรมการ ติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา และจะน าข้อเสนอแนะไปพัฒนา และปรับปรุงต่อยอดต่อไป  

      มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ และให้ด าเนินการตามที่เสนอ 

ระเบียบวำระที่ 5  เรื่องอื่น ๆ 
       - 
 
ปิดประชุมเวลา  1๖.๓0 น.  
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