
รายงานการประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ สพม.นม 
ครั้งที่ 1/๒๕๖5 

เมื่อวันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖5   
เวลา 09.00 – 16.30 น. 

ณ  ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา 
………………………………………………………………………….. 

      
ผู้เข้าประชุม จ านวน  9  คน ประกอบด้วย 
1. นายปริญญา จุฑาสงฆ์    ผู้อ านวยการ สพม.นครราชสีมา                            ประธานกรรมการ 
2. นายอภิรมย์   สินชุม      ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของรัฐ             กรรมการ 
3. นายวินัย  ฉายทองค า    ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเอกชน         กรรมการ 
4. นายชูชาติ  อยู่สะอาด    ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา                     กรรมการ 
5. นายทวี บรรจง            ผูท้รงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผล                  กรรมการ 
6. นายโกเมศ  หอยมุกข์    ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม            กรรมการ 
7. นายรังสรรค์ สู้สนาม     ผูท้รงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย                          กรรมการ 
8.นายสุพล จอกทอง        ผูท้รงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                      กรรมการ 
9. นายบัณฑิต ชนะชัย      ผูอ้ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  

                                                                                         กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ร่วมประชุม จ านวน  13   คน ประกอบด้วย 
1. นายณัฐพงศ์ ฝอดสูงเนิน 
2. นางสาววันทิตา ทะลาสี   
3. นางกาญจนาภรณ์ จันทร์กิตติ            
4. นายอนุศร หงษ์ขุนทด 
5. นางศศิธร  เจริญใจ  
6. นายแสนยากร  สายสิน             
7. นางสาวภัชชฎา  โอษคลัง                
8. นางจิราพร  พานสุวรรณ                             
9. นายจักรพงษ์ พร่องพรมราช             
10. นางสาวกาญจนา ประวรรณรัมย์ 
11. นางสาววาสนา เชื่อลี 
12. นายจักรกฤษณ์ ภู่พงษ์พัฒน์ 
13. นางสาววารุณี จินาพร    

 
ผู้ไม่มาประชุม จ านวน  1   คน 
1. นายธนกร วราวิทยาวุฒ ิ                 ลาป่วย 
 
 
 
 



 

เริ่มประชุมเวลา 09.0๐ น.    
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
          1.1  การจัดงานวันครูวันที่ 16 มกราคม 2565 ณ  โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

นครราชสีมา โดยมีท่านวัลลพ สงวนงาม รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นประธานมอบ
เกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในวันครู ประจ าปี 2565 

       1.1.1 การทอดผ้าป่าสามัคคี เพ่ือพัฒนาห้องสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส าหรับเก็บอุปกรณ์ท่ีท่านเคยเสด็จมาเปิดอาคาร ได้จ านวน 
570,000 บาท 

1.๒ การเปิด – ปิด ภาคเรียนในช่วงสถานการณ์ COVID 2019 การเปิดภาคเรียนที่ ๒ ในวันที่  
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ของโรงเรียนทั้ง ๕๐ โรงเรียนในสังกัด สพม.นครราชสีมา ได้ผ่านการประเมิน TSC และ
ศึกษานิเทศก์ได้ไปนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 
                          รายงานการเปิดภาคเรียนที่ 2 / 2564   การจัดการเรียนการสอนแบบ On-Site                       
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา 

                     

             
 



       
 

        
 
 

 
 



 

 
 

 
 

1.3 การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เนื่องจากท่านผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เกษียณอายุราชการ จึงมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. คือ  นายปริญญา จุฑาสงฆ์   
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา 

1.4 แนะน าศึกษานิเทศก์ใหม่ จ านวน 2 ท่าน คือ  
1. นางสาววาสนา เชื่อลี  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
2. นายจักรกฤษณ์ ภู่พงษ์พัฒน์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 



 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
                       ครั้งที่ 2/๒๕๖4   ลงวันที่ 25  กุมภาพันธ์ ๒๕๖4    

        - รับรอง  - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
            3.1 ศูนย์พัฒนาวิชาการ 15 ศูนย์ ควรมีการจัดตั้งชมรมครู และควรมีการสรุปโครงการต่างๆ

ของแต่ละศูนย์พัฒนาวิชาการ 
            3.2 โมดูลที่ได้สร้างแล้ว ควรส่งออนไลน์ให้แก่โรงเรียน 
                          3.2.1 โมเดลการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ ในปีการศึกษา 2564 (KORAT 

Model) และศึกษานิเทศก์แต่ละกลุ่มงานได้อธิบายโมเดลทุกกลุ่มงาน ดังนี้  
                        - กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา          

Area-based Supervision : Abs Model 
                        - กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                        - กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา T C & M S 
                        - กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา PA-THAM-D 
                        - กลุ่มงานการจัดการศึกษาเรียนรวม  
                        - กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  5 STEP 
               โมเดลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา อยากให้ศึกษานิเทศก์พัฒนาโรงเรียนเรื่องการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดย
จัดให้ครบทุกหน่วยกิต และให้ศึกษานิเทศก์พัฒนาโรงเรียน เรื่อง นักเรียนติด 0  ร   มส  เป็นจ านวนมากและไม่
จบการศึกษาภายในปีการศึกษานั้น 

            3.3 ระยะหลัง ก.ต.ป.น. ไม่มีบทบาทหน้าที่ในการร่วมออกนิเทศโรงเรียนร่วมกับศึกษานิเทศก์ 
ในปีการศึกษา 2565 ควรมีการวางแผนใหม่ และในการตรวจเยี่ยมสนามสอบ O – Net  ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 
2565  มีคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. รว่มออกนิเทศ 5 สาย ดังนี้ 
สายที่ 1  นายโกเมศ  หอยมุกข์    ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม            กรรมการ 
            นายสุพล จอกทอง        ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                      กรรมการ 
สายที่ 2  นายวินัย  ฉายทองค า    ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของเอกชน         กรรมการ 
สายที่ 3  นายทวี บรรจง            ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผล                  กรรมการ 
สายที่ 4  นายรังสรรค์ สู้สนาม     ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย                          กรรมการ 
สายที่ 5  นายอภิรมย์   สินชมุ      ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐ             กรรมการ 
            นายชูชาติ  อยู่สะอาด    ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา                     กรรมการ 
รถออกเวลา 07.00 น. ขึ้นรถ ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 

    



ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
            4.1  การประชุมพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ

เขตพ้ืนที่ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เมื่อวันที่ 16-17 ธันวาคม 
2564    สรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

                4.1.1.บทบาทหน้าที่และการมีส่วนร่วม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของ
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. โดย นายวัลลพ สงวนนาม รองเลขาธิการ กพฐ.     

                 4.1.2.ความสอดคล้องของพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การกระจายอ านาจกับบทบาทของ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. โดย นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ 
คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา          

               4.1.3. การขับเคลื่อนการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุดา เตียเจริญ ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

           4.2 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565  
มี 4 วิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์   ภาษาอังกฤษ มีสนามสอบ 22 + 1 สนามสอบ คือ            
โรงเรียนสุรวิวัฒน์ และได้จัดประชุมคณะกรรมการในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงาน
ของแต่ละฝ่าย 

              4.2.1 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2564  มีสนามสอบ ในระดับศูนย์สอบ สพม.นครราชสีมา ทั้งสิ้น 22 สนาม 

1.ขามสะแกแสง  
2.เมืองคง 
3.จักราชวิทยา 
4.ชุมพวงศึกษา  
5.โชคชัยสามัคคี 
6.มัธยมด่านขุนทด  
7.โนนสูงศรีธานี  
8.บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 
9.ปักธงชัยประชานิรมิต 
10.ปากช่อง 
11.พิมายวิทยา 
12.บุญวัฒนา 
13.บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 
14.ราชสีมาวิทยาลัย 
15.สุรธรรมพิทักษ์ 
16.สุรนารีวิทยา 
17.สุรวิฒน์  



18.อุบลรัตนฯ 
19.สีดาวิทยา 
20.โนนสมบูรณ์วิทยา 
21.เสิงสาง 
22.ห้วยแถลงพิทยาคม 
ข้อมูลทัว่ไป จ านวนนักเรียนที่สมัครใจเข้าสอบทั้งสิ้น 6,383 คน 
โรงเรียนที่ไม่มีนักเรียนสมัครใจเข้าสอบ จ านวน 6 โรงเรียน ได้แก่  
1. โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม    
2. โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา     
3. โรงเรียนเทพาลัย        
4. โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา   

           5. โรงเรียนบุญวัฒนา ๒   
6. โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 

 
                    ที่ประชุมมีมติร่วมกันคือ ในการสอบ O – Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6        
ครั้งต่อไป อยากให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สอบครบทุกโรงเรียนที่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครราชสีมา โดยมีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ร้อยละ 50 ของแต่ละสถานศึกษาเพ่ือวัด
และประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้ในสังกัด สพม.นม ได้ และอยากให้ศึกษานิเทศก์จัดท าข้อสอบ
กลาง LAS เพ่ือทดสอบนักเรียนด้วย 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
              
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
                       5.1 แผนการนิเทศ ประจ าปี 2565 
 ประเด็นนิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565 
1. การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
2. การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
    2.1 กระบวนการในการด าเนินงานและการควบคุมคุณภาพ 
    2.2 การส่งเสริมศักยภาพและการเข้าศึกษาต่อ 
3. การส ารวจข้อมูลนักเรียนตกหล่นและการด าเนินการช่วยเหลือของโรงเรียน 
4. การให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์โควิด19 (2,000 บาท) 
5. การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมนักเรียนเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2565 
6. การส่งเสริมโรงเรียนให้มีผลงานการปฏิบัติที่ดี/เป็นเลิศ (Best Practice) 
7. การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของครูและนักเรียน 
8. การพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ 
    8.1 การบูรณาการหลักสูตรท้องถิ่นสู่หลักสูตรสถานศึกษา 



    8.2 การเตรียมความพร้อมสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
    8.3 การพัฒนาทักษะทางอาชีพสู่การมีงานท า 
    8.4 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
    8.5 การอ่านออกเขียนได้ 
9. การวัดและประเมินผลการเรียน 
     9.1 การประเมินนักเรียนตามแนวทาง PISA 
     9.2 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน (กลุ่มสาระฯ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
10. การประกันคุณภาพการศึกษา 
11. การนิเทศภายในโรงเรียน 
12. การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
13. การจัดการศึกษาเรียนรวม 
14. การจัดการศึกษาตามโครงการพิเศษ 
15. การจัดการศึกษาตามนโยบายสั่งการ / เร่งด่วน 
 
หลักการนิเทศ 
ขั้นที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ 
ขั้นที่ 2 การวางแผนการนิเทศ 
ขั้นที่ 3 การสร้างสื่อและเครื่องมือนิเทศ 
ขั้นที่ 4 การปฏิบัติการนิเทศ 
ขั้นที่ 5 การประเมินผลและรายงานผล 
 
ก าหนดการนิเทศ 
ครัง้ที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2564 
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 – 6 มกราคม 2565 
ครั้งที 3 ระหว่างวันที่ 20 – 24 มิถุนายน 2565 
 
กิจกรรมหลักตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 
1.การประชุมปฏิบัติการ/เตรียมการ 3 ครั้ง 
2.การนิเทศบูรณาการ 3 ครั้ง 
3.การประชุม ก.ต.ป.น. 6 ครัง้ 
4.การสรุปงาน 
งบประมาณ 172,400 บาท 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

 
 



ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
                        การศึกษาดูงาน ก.ต.ป.น. ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี – ระยอง         
ในเดือนเมษายน 2565 
 
                                             ปิดการประชุมเวลา  ๑6.30 น.  
 
 
 

              ลงชื่อ....................  .......................ผู้บันทึกการประชุม 
(นางสาววารุณี จินาพร) 

 
 
 

                       ลงชื่อ..........................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายบัณฑิต ชนะชัย) 


