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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 

ครั้งท่ี  1/2562  วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2652 
ณ  ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  

------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

1. นายชูศักด์ิ  ชูช่วย ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 1 
ประธานคณะกรรมการ 

2. นายสัญญา  รอดด า  กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐ 
3. นางเยาวภา วงศ์กองแก้ว กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเอกชน 
4. นายสุทธิพงษ์  ทองสร้าง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายธนิต  สาเมือง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายพรพันธุ์ศักด์ิ พาหะมาก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายมนต์ชัย  วุฒิพงศ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายเทพสิน  ผ่องแก้ว  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายชาญชัย  ชื่นพระแสง ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

กรรมการและเลขานุการ    
ผู้ไม่มาประชุม 
 - 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
          1. นางสาวณฐกร  รักษ์ธรรม   ศึกษานิเทศก์  (ผู้ช่วยเลขานุการเลขานุการ กตปน.) 
          2. นางสาวจิราวรรณ  ศรีวิเวก  ศึกษานิเทศก์ 
 
เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ      
  1.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 1 จัดท าแนวทางการลดและ
คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องส่งก าจัดลงอย่างน้อย ร้อยละ 5  โดยการ 
    - จัดต้ัง “คณะคณะกรรมการด าเนินการจัดการขยะ (ลด คัดแยกขยะ)  
     - สร้างความตระหนักและความร่วมมือจากบุคลากรในส านักงาน ทุกระดับ ทุกฝ่าย 
น าไปเป็นหลักในการปฏิบัติอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และยั่งยืนโดยให้ความรู้ในการคัดแย กประเภทขยะ มี 4 
ประเภท ได้แก่ ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป 
  1.2  การจัดประชุมวิช าการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโน โยลีดิจิทัล  ภ ายใต้ชื่ องาน  
“EDUdigital 2019” จุดจัด สพม.11 ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ าเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  1.3  การขับเคลื่อน 5 ขั้นตอนคุณภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์
ธานี เขต 1  ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 สืบค้นทวนซ้ า ขั้นตอนที่ 2 เน้นย้ าความรู้  ขั้นตอนที่ 3 หมู่มิตรคิดคู่  
ขั้นตอนที่ 4 เชิดชูยกย่อง  และขั้นตอนที่ 5 เครือข่ายขยายผล 
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  1.4  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุ
และแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี 
พ.ศ.2561  ซ่ึงมีข้าราชการครูที่บรรจุในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปร ะถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
จ านวน  24  ราย  ใน 24 โรงเรียน  บรรจุแต่งต้ังในวันที่  1  มีนาคม  2562   
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว  (เอกสารหมายเลข 1) 
                           ผู้เข้าประชุมได้ร่วมกันตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา (ครั้งที่  5/2561  
วันที่ 29  กันยายน 2561)  
                           มติทีป่ระชุม  รับรอง   
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมทราบ 
     3.1   เรื่องสืบเน่ือง  
    - 
             3.2 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
    3.2.1  ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ (KRS : KPI Report System)  รอบที่ 2 ปี 2561  ผลการประเมินมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  
4.53034  (เอกสารหมายเลข 2) 
    3.2.2  รายงานผลการปฏิบัติงานการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน ประจ าปี
การศึกษา 2561  ขณะนี้ด าเนินการไปแล้วจ านวน  5  รายการ  และจะประเมินในเดือนมีนาคม 2562  อีก 
2 รายการคือ การสอบปลายปีโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานของ สพฐ. และการสอบ NT ของนักเรียนชั้น ป.3 
(เอกสารหมายเลข 2) 
    3.2.3  การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิช าการแ ละ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา  2561 ระดับชาติ (ภาคใต้) เม่ือวันที่ 8-10 มกราคม 2562 และวันที่ 
21 มกราคม  2562  มีสถานศึกษาเป็น ตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่จ านวน  71  โรงเรียน  207  กิจกรรม  ผล
การแข่งขัน ส านักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 อยู่ล าดับที่ 4 ของภาคใต้ ล าดับที่ 1 
ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  (เอกสารหมายเลข 2) 
    3.2.4 โครงการโรงเรี ยนคุณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียน คุณภาพ)                   
โดยนายกรัฐมนตรี มีนโยบาย “1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” เน้นการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามบริบทของตนเอง เกิดความเท่าเทียมและครอบคลุมทั่วประเทศ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าด้านการัด
การศึกษาของประเทศ เป็นการสร้างโรงเรียนให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน  มีอุปกรณ์และ       
สิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ผู้บริหารและครูที่มีประสิทธิภาพ และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้เรียน  โดยมีแนวทางในการ
ด าเนินการคัดเลือกโรงเรียนในรูปของคณะกรรมการพิจารณา  กลั่นกรอง ให้ความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์การ
คัดเลือกโรงเรียนในระดับต าบล  ระดับอ าเภอ  และระดับจังหวัด  ซ่ึงมีโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจ านวน  34  
โรงเรียน (เอกสารหมายเลข 3) 
    3.2.4  ผลการนิเทศการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561  (เอกสารหมายเลข 4) 
    3.2.5 การรับเด็กเพ่ือเข้าศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(ส าหรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์)  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา  2562 
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     ส านัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืน ฐานได้ประกา ศนโยบายและแน ว
ปฏิบัติการรับนั กเรียน ปีการศึกษา 2562 ซ่ึงได้ก าหนดแนวปฏิ บัติวิธีก ารรับนักเรียน ใน ระดับก่อน
ประถมศึกษา โดยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดหาที่เรียนให้เด็กก่อนประถมศึกษาได้เข้าเรียนตามความ
เหมาะสม  ให้รับเด็กก่อนประถมอายุ  3-5 ปี ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนโดยไม่มีการสอบวัด
ความสามารถทางวิชาการ ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพ้ืนที่บริการได้ กรณีที่มีผู้สมัครเกินจ านวนที่รับได้ให้
ใช้วิธีการจับฉลากในการก าหนดแผนการรับ เด็กก่อนประถมศึกษาอายุ 3 ปี เข้าเรียน โดย สพฐ.ได้ก าหนดแนว
ปฏิบัติในการรับเด็กเพ่ือเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ส าหรับเด็กอายุ    
3 ปีบริบูรณ์)  (เอกสารหมายเลข 5) 
                              มติที่ประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
 4.1 แนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา  2562 
   4.1.1  แต่งต้ังคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล จ านวน  3  คณะ  เพ่ือท า
หน้าที่ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการจัดการศึกษา   
   4.1.2  แต่งต้ังคณะท างานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา จ านวน  3  
คณะ  เพ่ือท าหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาภาคสนาม 
   4.1.3  น าผลที่ ได้จ ากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจั ดกา รศึกษา              
มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือน าผลไปใช้ในการวางแผนการนิเทศการศึกษาโดยคณะศึกษานิเทศก์ต่อไป   
                              มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  
     5.1 การพัฒนาผู้บริหารสถาศึกษาใหม่  จะด าเนินการแต่งต้ังบริหารโรงเรียนเพ่ือเป็นที่ปรึกษา
ให้อ าเภอละ  2  คน  และมีการพัฒนาศักยภาพเก่ียวกับการบริหารงานในต าแหน่ง  ซ่ึงวัน เวลา และหลักสูตร
การฝึกอบรม เม่ือวางแผนการด าเนินงานเสร็จแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
 
เลิกประชุมเวลา  17.00  น. 
 

                                                 (ลงชื่อ)           ชาญชัย  ชื่นพระแสง 
                                                                 (นายชาญชัย  ชื่นพระแสง) 
                                                                   ผู้จดรายงานการประชุม 
 
                                                 (ลงชื่อ)              ชูศักด์ิ  ชูช่วย                            
                                                                  (นายชูศักด์ิ    ชูช่วย) 
                                                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 


