
 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 

ครั้ง ๑/๒๕๖๔ 
วันที่ ๗ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา  ๑๓.๓๐ น. 

ณ  ห้องประชุมพลาญชัย สพป.รอ.๑ 
 
ผู้เข้าร่วมการประชุม 
 

๑. นายสุภาพ  วงษามาตย์  ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ 
๒. นายสุริยา  นทีศิริกุล ประธานอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนา

การศึกษา 
๓. นายนิยม  บุญจันทร์ ผอ.โรงเรียนหัวโนนตาล 
๔. นายสลับ   สุ่มมาตย์ ผอ.โรงเรียนดินด าบัวรองวิทยา 
๕. นายเสถียร  โงนมณี ผอ.โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ 
๖. นายวัชระ  ป้านภูมิ ผอ.โรงเรียนบ้านมะอึ 
๗. นางจารุณี  เสนารัตน์ ผอ.โรงเรียนหวายหลึมฯ 
๘. นายสมัย  สลักศิลป์  

  
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ  

ผู้ไม่เข้าร่วมการประชุม 
 

นางวิไล  จุฑางกูล ผอ.โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 
 ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

  ๑.๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ ได้รับย้ายศึกษานิเทศก ์                      
มา ๑  ต าแหน่ง  คือ  นายเทิดศักดิ์  โพธิสาขา  ย้ายจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 
  ๑.๒. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันรางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ.  (OBEC AWARDS) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

  ๑.๓. การประชุม  กพฐ.สัญจร วันที่ 9-12 มิถุนายน 2564  ที่จังหวัดร้อยเอ็ด  ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑  เป็นเจ้าภาพหลัก 
 มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ....................................................................................... ไม่มี...................................................................... 
  มติที่ประชุม    ยังไม่มีการประชุมครั้งที่แล้ว 
 
 
 



 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

๓.๑  ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
       และการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน(RT) ปีการศึกษา 256๓  
       (ดร.รณชัย ศรีสุธัญญาวงศ์)                             

   ๓.๒  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 256๓     
    และการส่งเสริมโรงเรียนน าร่องเป็นโรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้(SLC)                                                                
                 (นางวลัยพร  อ่อนพฤกษ์ภูมิ)                       
   ๓.๓  ผลการส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัย (นางมณี  ผ่านจังหาร) 

๓.๔  ผลการประเมินห้องเรียนคุณภาพ (นางสาวสัมพันธ์  เอกรักษา) 
  มติที่ประชุม    ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑  แผนการนิเทศ ติดตาม เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ (นางยุภาพิน  ทึนหาร) 
 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือพัฒนากระบวนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือพัฒนาเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้บรรลุเป้าหมายที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                 

ขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
4. เพ่ือกระตุ้น ขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้            

บรรลุเป้าหมาย 
แนวความคิดในการนิเทศ  
ในการจัดท าแผนปฏิบัติการนิเทศของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ของส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ได้ยึดแนวคิดในการนิเทศการศึกษา ดังต่อไปนี้  
1. การนิเทศโดยใช้เทคนิคการสอนงาน (Coaching) หมายถึง การนิเทศ ที่เน้นการชี้แนะเพ่ือพัฒนาผล            

การปฏิบัติงาน และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้รับการนิเทศให้สูงขึ้น  
2. การนิเทศโดยใช้เทคนิคการเป็นพ่ีเลี้ยง (Mentoring ) หมายถึง การให้ค าปรึกษา แนะน า และ ช่วยเหลือ 

ให้ผู้รับการนิเทศพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน  
3. การนิเทศโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นฐาน (Information Supervision) หมายถึง การนิเทศโดยใช้ ข้อมูล

สารสนเทศจากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
4. การนิเทศโดยใช้เทคโนโลยี (Technology Supervision) หมายถึง การนิเทศทางไกลโดยผ่าน ระบบ ICT 

เช่น Facebook, Line, My Office ฯลฯ  
5. การนิเทศแบบรู้จัก รู้จริง (Enlightenment Supervision) หมายถึง  การนิเทศที่ผู้นิเทศรู้จักปัญหาของครู

อย่างถ่องแท้และเสนอแนะวิธีแก้ปัญหาให้ครูได้อย่างถูกต้อง 
6. การเขาถึง ( Access)  หมายถึง  การนิเทศที่ผู้นิเทศจะต้องเข้าถึงผู้รับการนิเทศอย่างแท้จริง   
7. การนิเทศแบบกัลยาณมิตร (Frienship Superviion) หมายถึง การนิเทศที่ผู้นิเทศให้ค าแนะน าปรึกษา            

แก่ผู้รับการนิเทศ เพ่ือให้เกิดก าลังใจในการปฏิบัติงานด้วยการพูดดี คิดดี ปฏิบัติดี ยิ้มแย้มแจ่มใส สุภาพ มีความ              
เป็นมิตรกับผู้รับการนิเทศ 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีความสุภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีความเป็นเอกภาพ 

 
 
 
 
 
 
 

สัมพันธภาพของครู 

 
 
จากกรอบแนวคิดท้ัง 7 แนวคิด น ามาสรุปเป็นรูปแบบส าหรับใช้ในการปฏิบัติการนิเทศ คือ รูปแบบการนิเทศ 

TEAM – FIC Supervision Model  ดังนี้ 
T  = Technology การนิเทศโดยใช้เทคโนโลยี 
E  = Enlightenment การบอกปัญหาและแก้ปัญหาที่ถูกจุด 
A  =  Access  การเขาถึง 
M = Mentoring  การให้ค าปรึกษา แนะน า และช่วยเหลือ 
F  = Frienship  การเป็นเพ่ือนที่ดีในการนิเทศ 
I   = Information การใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการนิเทศ 
C  = Coaching  การชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติ 
 
 

บูรณาการแนวคิดการนิเทศทั้ง 7 แนวคิด เพื่อให้เกิด “คุณภาพ  กายภาพ  สัมพันธภาพ เอกภาพ สุภาพ” 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

กายภาพโรงเรียน 

             คุณภาพนักเรียน 

E  = Enlightenment 

M  = Mentoring 

T  = Technology 
Technology 

F  = Frienship 

I   = Information 

C  = Coaching 

A  =  Access   
Access 



 นายนิยม  บุญจันทร์  เสนอต่อที่ประชุมขอให้ที่ประชุมเพ่ิมเติมในส่วนของการนิเทศ ติดตามทวิศึกษา                       
การจัดการเรียนรวมในสายอาชีพ 
 มติที่ประชุม  ขอสรุปในการประชุมครั้งถัดไป 
 
 นายวัชระ  ป้านภูมิ  ขอให้พิจารณาปรับเพิ่มรูปแบบในแผนการนิเทศให้ครบทุกประเด็น 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ปรับแผนการนิเทศตามรูปแบบการนิเทศ TEAM – FIC Supervision Model 
 
 นายสลับ  สุ่มมาตย์  เสนอให้ปรับแก้ไข หน้า ๗  ในแผนการนิเทศ  จาก ๖ แนวคิด เป็น  ๗  แนวคิด 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ปรับแก้ไข หน้า ๗  ในแผนการนิเทศ  จาก ๖ แนวคิด เป็น  ๗  แนวคิด 
 
 ๔.๒  แนวทางการนิเทศ ติดตามเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ 
   ๑)  การแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที๑่/๒๕๖๔(เอกสารแนบ) 
ประกอบด้วย  ผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  ประธานเครือข่ายโรงเรียน  และ
ศึกษานิเทศก์ประจ าเครือข่าย 
 นายสมัย  สลักศิลป์  เสนอในที่ประชุม  ดังนี้ 
 แนวทางท่ี  ๑.  แบ่งคณะกรรมการเป็น ๗   คณะ   
 แนวทางท่ี  ๒.  แบ่งคณะกรรมการเป็น ๑๐  คณะ   
 แนวทางท่ี  ๓.  แบ่งคณะกรรมการเป็น ๒๒  คณะ 
 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ ด าเนินการนิเทศตามแนวทางที่ ๒  แบ่งคณะกรรมการเป็น ๑๐  คณะ  
ได้แก่ 
  

ที ่ อ าเภอ เครือข่าย คณะกรรมการนิเทศ 

1 อ าเภอเมือง เมืองโพธิ์ศรีสะอาด   
เมืองพลาญชัย 

นายสุกิจ  กลางสุข 
น.ส.สัมพันธ์  เอกรักษา 

2 อ าเภอเมือง เมืองสาเกต   
เมืองสีแก้วปอภาร 

นายสุกิจ  กลางสุข 
นางมณี  ผ่านจังหาร 

3 อ าเภอธวัชบุรี อุ่มเม้าไพศาล   
เมืองทุ่งเวฬุวัน 

นายปริญญา  นวลรักษา 
น.ส.อรจิต  อุดมฤทธิ์ 

4 อ าเภอธวัชบุรี ปราสาทหิน    
เมืองเชียงดี 

นายปริญญา  นวลรักษา 
นายเรืองศิลป์  เห็มชัย 

5 อ าเภอจตุรพัตรพิมาน เมืองพรหมเมืองหงส์โคกล่าม   
ธรรมฐิติญาณ 

นายสุกิจ  กลางสุข 
นายประสบชัย  ทินบุตร 

6 อ าเภอจตุรพัตรพิมาน ดงแดงน้ าใสป่าสังข์ 
หนองผือลิ้นฟ้าดู่น้อย 

นายสุกิจ  กลางสุข 
นายรณชัย  ศรีสุธัญญาวงศ์ 

7 อ าเภอจังหาร ไตรจังหาร     
ม่วงลาดดงสิงห์ผักแว่น 
ดินด าแสนชาติ 

นางศิริวรรณ  พลเศษ 
นางยุภาพิน  ทึนหาร 

8 อ าเภอศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จเหนือ   
ศรีสมเด็จใต้ 

นางศิริวรรณ  พลเศษ 
นางดวงใจ  สังฆะวัน 

 



 
ที ่ อ าเภอ เครือข่าย คณะกรรมการนิเทศ 

9 อ าเภอเมือง/ 
อ าเภอเชียงขวัญ 

เมืองโนนตาลหนองแก้วแคนใหญ่  
พระธาตุเขืองเชียงขวัญ   
เมืองเชียงขวัญ 
 

นายปริญญา  นวลรักษา/ 
นางศิริวรรณ  พลเศษ 
นายเทิดศักดิ์  โพธิสาขา 
น.ส.คณัฐชนน  จันทร์ฟ้าเลื่อม 

10 ทุ่งเขาหลวง เทิดไทย   
ทุ่งเขาหลวง 
 

นายปริญญา  นวลรักษา 
นางวลัยพร  อ่อนพฤกษ์ภูมิ 

 
 คณะกรรมการนิเทศ ติดตามในส่วน  ก.ต.ป.น. และ ประธานเครือข่าย  ขอให้พิจารณาในคราว
ประชุมครั้งถัดไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
..................................................................................................................................................... ...................................... 
..................................................................................................................................................... ...................................... 
............................................................................................................................................................... ............................ 
................................................................................................................................. .......................................................... 
 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๓๐ น. 
 
 
 
 
 
 
     (นางยุภาพิน  ทึนหาร)      (นายสุภาพ  วงษามาตย์) 
ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑      ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑ 
   ผู้บันทึกรายงานการประชุม              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
                                                  


