คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
สั งกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

นายประพัทธ์ รัตนอรุณ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
ประธานกรรมการ

นายสารวย ภักดี
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานของรัฐ
กรรมการ

นายบัญญัติ สุขขัง
ผู้แทนผู้บริ หารสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานของเอกชน
กรรมการ

นายจิตรหรรษ์ เหมะกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นายธงชัย เครื อหงษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นายมนตรี พรหมมา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นายสุชาติ หงษ์ ทอง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นายวิเชียร ภู่สวุ รรณ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นางวัลภา นาคประสม
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

บทบาทหน้าที่ของ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

ความหมายของ ก.ต.ป.น.
ก.ต.ป.น. ย่อมาจากคาว่า คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา หมายถึง
องค์คณะบุคคลที่มีบทบาท อานาจ หน้าที่ ในการบริ หารงานวิชาการในระดับเขตพื้นที่การศึกษาตามที่กฎหมาย
กาหนด โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ ทั้งในส่ วนของเขตพื้นที่การศึกษา ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เป็ นประธานกรรมการ ตัวแทนผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในสังกัด และผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก ทางานร่ วมกับสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจยั นิเทศติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริ หารและการ
ดาเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเตรี ยมรับการ
นิเทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลจาก หน่วยงานภายนอกซึ่ งเป็ นองค์คณะที่เป็ นหนึ่งเดียวที่ยงั เหลืออยูใ่ น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในขณะนี้
การติดตาม (Monitoring) หมายถึง การศึกษาความก้าวหน้าการบริ หารการจัดการและ การดาเนินการ
ของหน่วยงานและ สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การตรวจสอบ (Inspection) หมายถึง การกากับ ดูแล เพื่อปรับปรุ งพัฒนาการบริ หารการจัดการศึกษา
และดาเนินไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กาหนดไว้
การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การตีค่าผลการบริ หารการจัดการศึกษา และดาเนิ นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่กาหนดไว้ โดยเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์และเป้ าหมายที่กาหนดไว้
การนิเทศการศึกษา (Supervision) หมายถึง ความร่ วมมือระหว่างเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาใน
สังกัด กับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและ นิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา โดยการให้
คาปรึ กษา แนะนา ส่ งเสริ ม สนับสนุนเพื่อปรับปรุ งพัฒนา
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. มีจานวน 9 คน ประกอบด้ วย
(๑) ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็ นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการที่เป็ นผูแ้ ทนผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ จานวนหนึ่งคน
(๓) กรรมการที่เป็ นผูแ้ ทนผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน จานวนหนึ่งคน
(๔) กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ จานวนห้าคน ซึ่ งแต่งตั้งจากผูท้ ี่มีความรู ้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ

และประสบการณ์สูงในด้านการศึกษาปฐมวัย ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการวิจยั และประเมินผล
ด้านการบริ หารการศึกษา ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ด้านใดด้านหนึ่งหรื อหลายด้านรวมกัน
(๕) หัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็ นกรรมการและเลขานุการ
บทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
๑. ส่ งเสริ ม สนับสนุน ให้มีการนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มากาหนดเป็ นแนวทางในการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิ เทศการบริ หารและการดาเนิ นการของหน่วยงานและสถานศึกษา ในสังกัดเขตพื้นที่
การศึกษา
๒. กาหนดแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ วิจยั การบริ หารและ การดาเนินการของหน่วยงานและสถานศึกษา
ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
๓. พิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิ เทศการศึกษา โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ของ
หน่วยงานและสถานศึกษา
ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
๔. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริ หารและการดาเนินการตามแผน ที่กาหนด
๕. รับทราบผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริ หารและ การดาเนินการและให้
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่ อง
๖. ส่ งเสริ มให้มีการประสานการดาเนิ นการกับคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อานาจหน้ าที่ ก.ต.ป.น. ทีไ่ ด้ แก้ไขตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้ วยการตรวจราชการ การติดตาม
ตรวจสอบ และ ประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่ วนที่ ๔ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา การติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็ น
การศึกษา วิเคราะห์ วิจยั นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริ หารและการดาเนิ นการ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเตรี ยมการรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลจาก
หน่วยงานภายนอก ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่ การศึกษา
(ก.ต.ป.น.) ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการ กาหนด จานวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา ของคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้มีการนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มากาหนดเป็ นแนวทาง ในการติดตาม
ประเมินผลและนิเทศการบริ หารและการดาเนินการของหน่วยงานและสถานศึกษา ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา

(๒) กาหนดแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ วิจยั การบริ หารและการดาเนินการของหน่วยงาน และ
สถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
(๓) พิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ของ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด
เขตพื้นที่การศึกษา
(๔) ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริ หารและการดาเนินการตามแผนที่กาหนด
(๕) รับทราบผลการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริ หารและการดาเนินการตามแผน และให้
ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุ งและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่ อง
(๖) ส่ งเสริ มให้มีการประสานงานการติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา กับคณะกรรมการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาตามความจาเป็ น
(๘) ปฏิบตั ิงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๐

