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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 

คร้ังที่  3/2562  วันที่ 18 มิถุนายน 2652 
ณ  ห้องประชุมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  

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

1. นายชูศักดิ์  ชูช่วย ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 1 
ประธานคณะกรรมการ 

2. นางเยาวภา วงศ์กองแก้ว กรรมการท่ีเป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน 
3. นายสุทธิพงษ์  ทองสร้าง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายธนิต  สาเมือง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายพรพันธุ์ศักดิ์ พาหะมาก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายชาญชัย  ช่ืนพระแสง ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

กรรมการและเลขานุการ    
 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายสัญญา  รอดด า  กรรมการท่ีเป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ 
    (ติดราชการ) 
2. นายมนต์ชัย  วุฒิพงศ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  (ติดราชการ) 
3. นายเทพสิน  ผ่องแก้ว  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  (ติดราชการ) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
 1. นายไพจิตร  รักษาสรณ์   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
       ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
 2. นางสาวณฐกร  รักษ์ธรรม ศึกษานิเทศก์  (ผู้ช่วยเลขานุการเลขานุการ กตปน.) 
 
เปิดประชุมเวลา  13.00 น. 
 ประธานในท่ีประชุม  ดร.ชูศักด์ิ  ชูช่วย  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา     
สุราษฎร์ธานี เขต 1 กล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ท่ีประชุมทราบและพิจารณาวาระต่าง ๆ ดังนี้ 
 
วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ประธานแจ้งท่ีประชุมในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
  1.1  การบรรจุแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง   
ครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จ านวน 30 ราย ประกอบด้วย 
วิชาเอกภาษาไทย จ านวน 6 ราย วิชาเอกคณิตศาสตร์ จ านวน 3 ราย วิชาเอกภาษาอังกฤษ จ านวน 5 ราย 
วิชาปฐมวัย จ านวน 7 ราย วิชาเอกสังคมศึกษา จ านวน 2 ราย วิชาเอกพลศึกษา จ านวน  1 ราย วิชาเอก
คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ราย และวิชาเอกวิทยาศาสตร์ท่ัวไป จ านวน 5 ราย ณ ห้องประชุมเมืองคนดี 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ท้ังนี้ บรรจุและแต่งต้ังฯ ในวันท่ี 1 พฤษภาคม 
2562 
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  1.2  การเข้าร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  
ได้แก่  1)  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ท าบุญตักบาตร ณ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ต าบลเวียง อ าเภอ     
ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน   
ในพิธีฯ  2)  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ท าบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ส าหรับพระภิกษุในโครงการบรรพชา
อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จ านวน 109 รูป                         
ณ บริเวณศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนางแจ่มจิตร์ พูลสวัสด์ิ                  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีฯ  3)  พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระบรม
ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศ
ไทย ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายวิชวุทย์ 
จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี  และ  4)  พิธีถวายพระพรชัยมงคล และรับชมการ
ถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ   แห่งประเทศไทย ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์
ธานี อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น
ประธานในพิธี  ระหว่างวันท่ี 4-6 พฤษภาคม 2562 
  1.3  การประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพส าหรับผู้บริหารการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ณ โรงแรมไดมอนด์
พลาซ่า อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันท่ี 7–8 พฤษภาคม 2562 ด าเนินการประชุมสัมมนาฯ 
ในประเด็นดังนี้  1) บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีผู้อ านวยการสถานศึกษากับ สพป.สุราษฎร์ธานี 
เขต 1  และ  2) นโยบายของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 
  1.4  การประชุมสัมมนากิจกรรมพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการศึกษาพิเศษ ภายใต้โครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนรวมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ   พัฒนาโรงเรียนต้นแบบ
การศึกษาพิเศษของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ให้สามารถขับเคล่ือน       
การจัดการเรียนรวมได้อย่างเป็นรูปธรรม  ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ประกอบด้วยผู้อ านวยการโรงเรียน
ต้นแบบการศึกษาพิเศษ จ านวน 5 โรงเรียน หัวหน้าวิชาการ จ านวน 5 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน            
ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนต้นแบบการศึกษาพิเศษ จ านวน 5 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน ศึกษานิเทศก์ 
และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งส้ินจ านวน 19 คน 
  1.5  การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ภายใต้โครงการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ าเภอเมืองฯ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันท่ี 13–14 พฤษภาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  พัฒนาครูให้มีความรู้
ความเข้าใจ และสามารถจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลได้ถูกต้องครบถ้วนทุกองค์ประกอบ  
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยข้าราชการครูในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 
เขต 1 จ านวน 284 คน ศึกษานิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 19 คน รวมทั้งส้ินจ านวน 303 คน 
  1.6  การประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนเตรียมด าเนินการและจัดท าข้อมูล เพื่อรับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ 2562  ของคณะกรรมการชุด  OIT (Open Data External 
Integrity and Transparency Assessment :OIT) การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  และซักซ้อมความเข้าใจ      
ในการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และด าเนินการตอบแบบ IIT โดยมีบุคลากรร่วมตอบ
แบบสอบถามผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต จ านวน 55 คน ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 
วันท่ี 10 มิถุนายน 2562 
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  1.7  การรับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบ VIDEO Conference การอบรมการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV TELETRANING) ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม
เมืองคนดี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยมีพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ 
ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวเปิดงานและ
บรรยายพิเศษ ในการนี้  มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้เชิญ ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และนางสาวรัตนวรรณ นันทเกษตร ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสิงขร ร่วมเป็น
วิทยากรในการอบรมครั้งนี้ด้วย จัดขึ้นในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562  
  1.8  การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ” ระหว่างวันท่ี 
19–20 พฤษภาคม 2562  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานหลักสูตร และตัวช้ีวัด 
รวมท้ังวิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับตัวช้ีวัดท้ังหมด และสามารถน าความรู้ไปจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง 
  1.9  การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
ะหว่างวันท่ี 25–26 พฤษภาคม 2562  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความรู้
ความเข้าใจการด าเนินงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา          
ได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และ  2) เพื่อปฏิบัติการ แลกเปล่ียนเรียนรู้แนวทางการด าเนินงาน หลักสูตร
ต้านทุจริต บริษัทสร้างการดี การถอดบทเรียนจากการด าเนินงานบริษัทสร้างการดี ผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ท าหน้าท่ีครูวิชาการโรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน รวมท้ังส้ินจ านวน 
250 คน 
  1.10  การเข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
ประจ าปีพุทธศักราช 2562 จ านวน  4  กิจกรม  ได้แก่  1) ท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล             
ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ าตาปี อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี   2)  ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ 
หอประชุมครูล ายอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี   3)  ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา คู คลอง” ณ บริเวณ                 
บึงขุนทะเล อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  และ  4)  ถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระ
พรชัยมงคล ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันท่ี 3 มิถุนายน 2562 
  1.11  การอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา 
2562 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ระหว่างวันท่ี 
6 – 7 มิถุนายน 2562 ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยครูผู้รับผิดชอบโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย รุ่นท่ี 1–8 
จ านวน 100 คน  
  1.12 การอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยด้วยระบบทางไกลโครงการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย (3-5 ปี) อย่างมีคุณภาพ ด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัน ปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันท่ี 8-9 และ 15-17  มิถุนายน 2562 
    มติที่ประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
วาระที่ 2  เร่ืองการรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
    ผู้เข้าประชุมได้ร่วมกันตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา (ครั้งท่ี 2/2562  
วันท่ี 30  เมษายน  2562)  
    มติที่ประชุม  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 2/2562 
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ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
     3.1   เร่ืองสืบเนื่อง  
    3.1.1 บันทึกข้อตกลงระหว่างสถานศึกษากับเขตพื้นท่ีการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2562 (เอกสารหมายเลข 2) 
    มติที่ประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ 
             3.2 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
    3.2.1  การประชุมช้ีแจงการประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับสถานศึกษาท่ีมีความ
พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก และสมัครใจเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี ระยะท่ี 1 และ
เพิ่มเติม ณ ห้องประชุม Video Conference ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา หรือครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน จ านวน 17 โรงเรียนเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ท่ีจะ
ให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ออกมาประเมิน
ภายนอกรอบส่ีต่อไป 
    3.2.2  การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 
2562 ส าหรับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ในวันท่ี  1  กุมภาพันธ์  2563  และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในวันท่ี     
1-2  กุมภาพันธ์  2563 โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ก าหนดให้ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด  76  แห่ง  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  183  เขต  ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา  42  เขต  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส านักงานการศึกษา
กรุงเทพมหานคร และส านักการศึกษาเมืองพัทยา ท าหน้าท่ีเป็นศูนย์สอบ 
    3.2.3  ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูล (DATA Analysis) เพื่อจัดท าระบบ
สารสนเทศ (BIG DATA) ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ  เรือนไทยในบาง 
วันท่ี 14 มิถุนายน 2562 คณะท างานประกอบด้วย  ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนบุคลากรของเขต
พื้นท่ีการศึกษา และศึกษานิเทศก์ทุกคน 
    3.2.4  ทิศทางการขับ เค ล่ือน คุณ ภาพการศึกษาขั้นพื้ น ฐาน  ของส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  (เอกสารหมายเลข 3) 
    3.2.5  การประกวดผลงานเพื่อคัดเลือก “ก.ต.ป.น. ต้นแบบ” ระดับประเทศ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (เอกสารหมายเลข 4) 
    มติที่ประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
  4.1 ขอความเห็นชอบด าเนินการนิเทศการศึกษาในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาร่วมกับประเด็นท่ี
ตนรับผิดชอบ  ใน 2 เรื่อง ได้แก่ 
    4.1.1 งานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  และหลักสูตร
การศึกษาเศษ 
    4.1.2 งานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
  4.2 ขอความเห็นชอบประเด็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ปีการศึกษา 2562  (เอกสารหมายเลข  5) 
  4.3 ขอความเห็นชอบการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และบทบาทหน้าท่ี  
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  4.4 ขอความเห็นชอบการแต่งต้ังคณะท างานภาคสนามในการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประ เมินผลการจัดการศึกษา  ส านั ก งาน เขตพื้ น ท่ี การศึกษาประถม ศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต 1                        
(เอกสารหมายเลข  7) 
    มติที่ประชุม  ท่ีประชุมเห็นชอบในหลักการ และให้ด าเนินการตามท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอื่นๆ  
     5.1  การติดตามผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1  
ปีการศึกษา 2561 ท่ีผ่านมาเทียบกับผลการประเมินการอ่านและการเขียน  ของนักเรียน ช้ันประถมศึกษา        
ปีท่ี  2  ปีการศึกษา  2562  เพื่อดูพัฒนาการของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินในระดับปรับปรุงทุกคน        
ทุกโรงเรียน  เพื่อติดตามผลการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน  และการบริหารจัดการของผู้บริหาร
โรงเรียนในการแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนกลุ่มดังกล่าว 
     5.2  จากการประชุมคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV  ก าหนดให้มีการประกวด 
Best Practice โรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV  ระดับ  Cluster ประมาณเดือนสิงหาคม 2562 
  มติที่ประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
ปิดประชุมเวลา  16.30  น. 
 

ณฐกร  รักษ์ธรรม  ผู้จดรายงานการประชุม 
ชาญชัย  ช่ืนพระแสง  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


