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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 

ครั้งที่  2/2562  วันที่ 30 เมษายน 2652 
ณ  ห้องประชุมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  

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

1. นายชูศักดิ์  ชูช่วย ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 1 
ประธานคณะกรรมการ 

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

กรรมการและเลขานุการ    
ผู้ไม่มาประชุม 
 ไม่มี 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
 1. นางสาวณฐกร  รักษ์ธรรม   ศึกษานิเทศก์  (ผู้ช่วยเลขานุการเลขานุการ กตปน.) 
 
เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  1.1 วันที่ 6 เมษายน 2562 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้คณะบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา       
สุราษฎร์ธานี เขต 1 ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ าจากแหล่งน้ าศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร                   
ต าบลเวียง อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น
ประธานในพิธี 
  1.2  วันที่ 8 เมษายน 2562 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้คณะบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา      
สุราษฎร์ธานี เขต 1 ร่วมพิธีท าน้ าอภิเษก ณ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์
ธานี โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี 
  1.3  วันที่ 9 เมษายน 2562 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้คณะบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา      
สุราษฎร์ธานี เขต 1 ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ าอภิเษก ณ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร อ าเภอไชยา 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี 
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  1.4 วันที่ 19 เมษายน 2562 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา        
สุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”           
โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจ า” รุ่นที่ 2/2561 รุ่น “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” 
ให้กับผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 - 3 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 รวมจ านวน
ทั้งสิ้น 773 คน ณ โรงแรมไดมอนพลาซ่าสุราษฎร์ธานี อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต 
1 เป็นเจ้าภาพในการจัดอบรมให้เป็นภาพรวมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้รับการประสานจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ขอเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ด้วย จ านวน 103 คน รวมผู้เข้าอบรมทั้งสิ้นจ านวน 876 คน 
  1.5 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. ที่มุ่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดข้ึนในตัวนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา อย่างเป็นรูปธรรม
และมีความยั่งยืนและเพ่ือเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร และสามารถเป็นแบบอย่างให้กับส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนได้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ ด าเนินการขับเคลื่อน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ ให้เป็นองค์กร
คุณธรรมต้นแบบที่เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามเป้าหมายของโครงการ จึงได้มีการประชุม ทบทวน      
วางแผนการด าเนินงานโครงการ  และประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒  
  1.6  การประชุมเชิงปฏิบัติการ ทักษะการโค้ช (Coaching Workshop) ให้กับผู้อ านวยการ
กลุ่มทุกกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ทุกคน เพ่ือเรียนรู้เกี่ยวกับการโค้ชตามมาตรฐานและสหพันธ์โค้ชนานาชาติ 
(International Coach Federation-ICF) ให้สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในบทบาทและหน้าที่ ได้ต่อไป       
ในวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2562  โดยทีมวิทยากรจาก Leadership Partner Asia  
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
    ผู้เข้าประชุมได้ร่วมกันตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา (ครั้งที่ 1/2562  
วันที่ 28  กุมภาพันธ์ 2562)  
    มติทีป่ระชุม  รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
     3.1   เรื่องสืบเนื่อง  
    3.1.1 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)                     
จ านวน 36 โรงเรียน จาก 36 ต าบล เดิมที่เสนอ 35 โรงเรียน เนื่องด้วยโรงเรียนวัดชลธาร เป็นโรงเรียน
ขนาดเล็กนักเรียน 21 คน ไม่มีผู้บริหาร  มีครูประจ าการ 2 คน  แต่เนื่องด้วยนโยบายรัฐบาลต้องการให้มีครบ
ทุกต าบลจึงยืนยันครบ 36 โรงเรียน 36 ต าบล จากการประเมินความพร้อมในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนโรงเรียน
ได้ประเมินตนเอง ใน 4 ด้านได้แก่  
      1. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
      2. การเตรียมตัวครูด้านแผนการสอน สื่อ อุปกรณ์ การวัดประเมินผลและ
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
      3. การพัฒนาครูตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
      4. การด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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    โรงเรียนยืนยันมีความพร้อมทุกด้าน ยกเว้นโรงเรียนวัดชลธารส านักงานเขตพ้ืนที่จะเข้า
ไปช่วยเหลือเตรียมความพร้อมต่อไป 
    มติที่ประชุม รับทราบ 
 
             3.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
    3.2.1  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐานแจ้งผลการติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 6 ยุทธศาสตร์ 21 ตัวชี้วัด 
โดยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารายงานข้อมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring and 
Evaluation System : e-MES)  พบว่า  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 1        
มีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ  2.82  อยู่ในระดับดีมาก 
    3.2.2  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแจ้งผลการประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน  3  
องค์ประกอบ และรายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบรายงานผลตามตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS : KPI Report System) พบว่า ตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ  สูงกว่าเป้าหมาย
ทัง้ 3 องค์ประกอบ มีค่าคะแนนเท่ากับ  4.53034 
    3.2.3  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐานแจ้งผลการติดตามและ
ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา   พ.ศ. 2560 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รายงานผล
การด าเนินงานตามแบบติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) จ านวน 3 มาตรฐาน 
พบว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมากทั้ง
รายมาตรฐานและในภาพรวม 
    3.2.4  ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : 
RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 พบว่า คะแนนประเมินการอ่านออกเสียง มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 
63.95  การอ่านรู้เรื่อง มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 69.54  โดยภาพรวมทั้ง 2 สมรรถนะ  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  
66.74 
    3.2.5 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)                   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาเรียงล าดับคะแนนจากสูงไปต่ า ได้ แก่ 
ภาษาไทย (57.53) วิทยาศาสตร์ (40.84) คณิตศาสตร์ (37.12) และภาษาอังกฤษ (36.40)                
เมื่อเปรียบเทียบระดับประเทศ ระดับ สพฐ. กับเขตพ้ืนที่การศึกษา พบว่า เขตพ้ืนที่การศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย
สูงกว่าระดับประเทศ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย และวิทยาศาสตร์ และมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับ  สพฐ. ทุกกลุ่มสาระ 
    3.2.6 ผลการสอบของนักเรียนรายบุคคล  มีนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 สอบได้คะแนนเต็ม 100  คะแนน  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ  ได้แก่  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี จ านวน  4  คน  และนักเรียนโรงเรียน                
บ้านเกาะเต่า  จ านวน  1  คน  และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  จ านวน  4  คน  ได้แก่  นักเรียน
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี จ านวน  3  คน  และโรงเรียนบ้านไสตอ  จ านวน  1  คน  ดังนี้ 
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นักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม  100  คะแนน  วิชาภาษาอังกฤษ 
 

ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ชื่อครูผู้สอน ชื่อผู้บริหารโรงเรียน 
เด็กหญิงฐานิกา เทียนขก อนุบาลสรุาษฎร์ธาน ี นางสาวจิตรา สัมพันธ ์

นายศุภชัย  เวชกุล 
เด็กหญิงพรนภัส รักบ ารุง อนุบาลสรุาษฎร์ธาน ี นางสาวจิตราสัมพันธ์ 
เด็กชายณัฐภัทร สุขศร ี อนุบาลสรุาษฎร์ธาน ี นางกุศล  ขุนศร ี
เด็กชายภูมิวชร ภูมิจติร อนุบาลสรุาษฎร์ธาน ี นางสาวจิตรา  สัมพันธ์ 
เด็กชายธีรชานนท์ ตันธนะสาร บ้านเกาะเต่า นางสาวณทรรศน์ ถิ่นนา นายวิโรจน์  ทองถึง 

 
นักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม  100  คะแนน  วิชาคณิตศาสตร์ 
 

ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ชื่อครูผู้สอน ชื่อผู้บริหารโรงเรียน 
เด็กชายรัชชานนท์  เจริญภักด ี อนุบาลสรุาษฎร์ธาน ี นางสาววรรณวจ ีแดงมา 

นายศุภชัย  เวชกุล เด็กชายพศิน อุไรวรรณ อนุบาลสรุาษฎร์ธาน ี นางสาววรรณวจี แดงมา 
เด็กชายภัทรพงศ ์บุญเกดิ อนุบาลสรุาษฎร์ธาน ี นางสาววรรณวจี แดงมา 
เด็กหญิงฑฆิัมพร นาคพิน บ้านไสตอ นายภูวดล จิตจารักษณ ์ นายสิทธิพล พรหมมณ ี

 
   มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
  4.1 แผนการนิเทศระยะท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 
  4.2 บันทึกข้อตกลงระหว่างสถานศึกษากับเขตพ้ืนที่การศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2562 
 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ  
 ไม่มี 
 
 
เลิกประชุมเวลา  12.30  น. 
 

                                                 (ลงชื่อ)           ชาญชัย  ชื่นพระแสง 
                                                                 (นายชาญชัย  ชื่นพระแสง) 
                                                                   ผู้จดรายงานการประชุม 
 
                                                 (ลงชื่อ)              ชูศักดิ์  ชูช่วย                            
                                                                  (นายชูศักดิ์    ชูช่วย) 
                                                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


