
รายงานการประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ สพม.นม 
ครั้งที่ 2/๒๕๖4 

เมื่อวันที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖4   
เวลา 08.30 – 12.00 น. 

ณ  ห้องประชุมใหม่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา 
………………………………………………………………………….. 

      
ผู้เข้าประชุม จ านวน  9  คน ประกอบด้วย 
1. นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์  ผู้อ านวยการ สพม.31                                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. นายทวีศักดิ์ สมนอก 
2. นางสาววันทิตา ทะลาสี   
3. นางกาญจนาภรณ์ จันทร์กิตติ            
4. นางศุภิสรา ก้องเกียรติศักดา             
5. นางศศิธร  เจริญใจ  
6. นายแสนยากร  สายสิน             
7. นางสาวภัชชฎา  โอษคลัง                
8. นางประพาฬรัตน์  แก้วเกิด       
9. นางจิราพร  พานสุวรรณ                 
10. นายธนกร วราวิทยาวุฒิ             
11. นายจักรพงษ์ พร่องพรมราช             
12. นางสาวกาญจนา ประวรรณรัมย์ 
13. นางสาววารุณี จินาพร    

 
ผู้ไม่มาประชุม จ านวน  1  คน 
1. นายอนุศร หงษข์ุนทด 

 
 
 
 



 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.3๐ น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
          1.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาจาก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 เป็น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564  

 1.2 โรงเรียนมัธยมดี สี่มุมเมือง ได้เสนอ VTR ต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
สพฐ. คือ โรงเรียนมหิศราธิบดี แต่ สพฐ. ให้พิจารณาทบทวนโรงเรียนใหม่ คือ โรงเรียนบ้านเหลื่อม 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
                       ครั้งที่ 1/๒๕๖4   ลงวันที่ 20  มกราคม ๒๕๖4    

        - รับรอง  - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
            3.1 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษานครราชสีมา  ได้ด าเนินการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564  
              3.2 แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 
ปีงบประมาณ 2564  ประกอบด้วย  คู่มือการใช้  โมดูลต่างๆ  ข้อแนะน าการใช้  ชื่อเรื่อง,วัตถุประสงค์,       
กลุ่มเป้าหมาย,วิธีการใช้ (บทบาทผู้นิเทศ,ผู้รับการนิเทศ)  เนื้อหา สาระ กิจกรรมการนิเทศ , สื่อการนิเทศ            
การประเมินผลการนิเทศ, เครื่องมือนิเทศ (แบบสรุปต่างๆ)   
 
มติที่ประชุม รับทราบ 

    
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

            4.1 การจัดงานพิธียกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการระดม
ทุนดูแลช่วยเหลือนักเรียน เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564  ณ  โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
นครราชสีมา                     

             4.2  การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการจัดท า(ร่าง) แผนการด าเนินงานของเครือข่าย
นวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา วันอังคารที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

             4.3  การประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพ (OBECQA) ของปี พ.ศ.๒๕๖๒  วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 
                       4.4 การสอบ O – Net  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                
 
 



 
                    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 แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 
ปีงบประมาณ 2564   เป็นคู่มือการใช้โมดูลต่างๆ ข้อแนะน าการใช้  ชื่อเรื่อง,วัตถุประสงค์, กลุ่มเป้าหมาย
วิธีการใช้ (บทบาทผู้นิเทศ, ผู้รับการนิเทศ)  เนื้อหา สาระ กิจกรรมการนิเทศ , สื่อการนิเทศ การประเมินผล     
การนิเทศ, เครื่องมือนิเทศ (แบบสรุปต่างๆ) 
                          5.1.2 โมเดลการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ ในปีการศึกษา 2564 (KORAT Model) 
และศึกษานิเทศก์แต่ละกลุ่มงานได้อธิบายโมเดลทุกกลุ่มงาน ดังนี้  
                                 - กลุ่มงานนิ เทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา          
Area-based Supervision : Abs Model 
                                 - กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                 - กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา T C & M S 
                                 - กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา PA-THAM-D 
                                 - กลุ่มงานการจัดการศึกษาเรียนรวม  
                                 - กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  5 STEP 

                      ที่ประชุมมีมติร่วมกันคือ ให้เปลี่ยนชื่อเป็น โมเดลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การจัดการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา อยากให้ศึกษานิเทศก์พัฒนาโรงเรียน
เรื่องการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยจัดให้ครบทุกหน่วยกิต และให้ศึกษานิเทศก์พัฒนาโรงเรียน เรื่อง นักเรียน
ติด 0  ร   มส  เป็นจ านวนมากและไม่จบการศึกษาภายในปีการศึกษานั้น 
                       5.2 ปฏิทินปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ ประจ าปี 2564  โดยมีการนิเทศบูรณาการ 2 ครั้ง                 
                             5.2.1. นิเทศบูรณาการ ครั้งที่ 1  วันที่ 1 – 19 มีนาคม 2564   
                             5.2.2. นิเทศบูรณาการ ครั้งที่ ๒  วันที่ 5 – 23 กรกฎาคม 2564   
              

                       5.3 ศูนย์พัฒนาวิชาการต่างๆ การจัดตั้งศูนย์พัฒนางานวิชาการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครราชสีมา มีตัวอย่าง จ านวน 3 ร่าง คือ 
                                  5.3.1 ร่างที่ 1 = 15 ศูนย์                                                                                                                   
                                  5.3.2 ร่างที่ 2 = 13 ศูนย ์    
                                  5.3.3 ร่างที่ 3 = 12 ศูนย ์        
 



                                                                                                           
                       ที่ประชุมมีมติร่วมกันคือ  ให้ใช้ร่างที่ 1 คือ จ านวน 15 ศูนย์เหมือนเดิมและให้ปรับเพ่ิมใน
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาวิชาการเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ จ านวน 2 ข้อ 
คือ  ข้อ 10.เป็นแหล่งเรียนรู้ในการให้บริการวิชาการ แก่โรงเรียน ครู นักเรียน รวมถึง ชุมชนและหน่วยงานอื่น 
ข้อ 11. เป็นแบบอย่างที่ดใีนการสร้างเครือข่ายเพ่ือพัฒนาคุณภาพทางวิชาการกับหน่วยงานทางการศึกษา และ 
หน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
                    5.4 การประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ในครั้งต่อไป คือ เดือนเมษายน 2564                                                           

มติที่ประชุม   รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
                        - ไม่มี - 
 
                                             ปิดการประชุมเวลา  ๑3.๓๐ น.  
 
 
 

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

 
 
 

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


