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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 

ครั้งที่  4/2562  วันที่ 8  สิงหาคม 2562 
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. นายมนต์ชัย  วุฒิพงศ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายเทพสิน  ผ่องแก้ว  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นางสาวณฐกร  รักษ์ธรรม ศึกษานิเทศก์  (แทนเลขานุการเลขานุการ กตปน.) 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายพรพันธุ์ศักดิ์ พาหะมาก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  (ติดราชการ) 
2. นายชาญชัย  ชื่นพระแสง ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

กรรมการและเลขานุการ  (ติดราชการ) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
 1. นายไพจิตร  รักษาสรณ์   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
 
เปิดประชุมเวลา  13.00 น. 
 ประธานในที่ประชุม  ดร.ชูศักดิ์  ชูช่วย  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา     
สุราษฎร์ธานี เขต 1 กล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาวาระต่าง ๆ ดังนี้ 
 
วาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1.1  การอบรมนักเรียนแกนน าโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต “ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา” 
เพ่ือป้องกันปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ณ วัดพัฒนาราม อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์
ธานี ใช้เวลา 2 คืน 3 วัน ระหว่างวันที่ 18 – 20 มิถุนายน 2562 มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างนักเรียนแกนน า
ในสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเป็นแกนน าในสถานศึกษาในการเสริมสร้างทักษะชีวิต         
 1.2  โครงการ “ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจ าปี 2562 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาท่าเพชร อ าเภอ
เมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ด าเนินงานตาม
โครงการ “ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี” ประจ าปี 2562 เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาได้ใช้แหล่งเรียนรู้ทางทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิ่งแวดล้อมตามนโยบายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ การตรวจบัญชี
สหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด กรมส่งเสริม
สหกรณ์ กรมหม่อนไหม และองค์การสวนสัตว์ โดยด าเนินการจัดกิจกรรม จ านวน 4 รุ่น ระหว่างวันที่                 
29–31 พฤษภาคม, 5–7, 12–14 และ 19–21 มิถุนายน 2562 ตามล าดับ 
 1.3  การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จ านวน 14 ราย ประกอบด้วย วิชาเอกปฐมวัย จ านวน 
4 ราย วิชาเอกภาษาไทย จ านวน 2 ราย วิชาเอกสังคมศึกษา จ านวน 1 ราย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 
ราย วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 ราย วิชาเอกคณิตศาสตร์ จ านวน 1 ราย และวิชาเอกภาษาอังกฤษ 
จ านวน 1 ราย บรรจุแต่งตั้ง ฯ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 
 1.4  พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธินายเยื้อ วิชัยดิษฐ ณ หอประชุมวิสุทธิพัฒน์ โรงเรียนชุมชน                  
วัดวิสุทธิชลาราม อ าเภอดอนสัก จั งหวัดสุ ราษฎร์ธานี  โดยมี  ดร.สมใจ วิชัยดิษฐ ตัวแทนมูลนิ ธิ                            
นายเยื้อ วิชัยดิษฐ ได้มอบทุนการศึกษาและกล่าวให้โอวาทให้กับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาฯ ดังกล่าว            
ซึ่งนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562 ในอ าเภอ
ดอนสัก โรงเรียนละ 1 – 2 คน รวมจ านวน 31 คนๆ ละ 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 46,500 บาท (สี่หมื่น
หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) มอบหมายให้นายมนต์ชัย วุฒิพงศ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธาน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 
 1.5  คณะบุคลากรในส านักงาน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัย
มงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ วัดธรรมบูชา พระอารามหลวง อ าเภอเมืองฯ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีฯ  จัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 
 1.6  พิธีทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 
ประจ าปี 2562  เพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้
พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย และเพ่ือแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ประมุขของ
คณะลูกเสือแห่งชาติ มีลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เข้าร่วมพิธีฯ กว่า 1,000 คน ณ สนาม
กีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 
 1.7  กิจกรรมเปิดซุ้มกาแฟ KS Cafe' ณ บริเวณด้านหลังส านั กงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยได้รับเกียรติจากนายเรืองวิทย์ เครือใหม่ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด         
สุราษฎร์ธานี เป็นประธานในกิจกรรมฯ ดังกล่าว  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 
 1.8  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ให้การต้อนรับคณะศึกษา       
ดูงานจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบ เขต 1 จ านวน 53 คน น าโดยนายไพรัช มณีโชติ 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยมี ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 พร้อมบุคลากรให้การต้อนรับ ในการนี้ ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ได้กล่าวต้อนรับ
พร้อมน าเสนอภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ให้กับคณะศึกษาดู
งานได้รับทราบ จากนั้นนายสมชาย ส าอางค์กาย ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้บรรยายการบริหารจัดการด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ให้คณะศึกษาดูงานได้รับทราบ และคณะศึกษาดูงาน
ได้แยกตามกลุ่มเพ่ือศึกษาดูงานตามภารกิจด้านต่างๆ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์
ธานี เขต 1  เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 
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 1.9  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสวันสถาปนาส านักงานคณะกรรมการการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน ครบรอง 16 ปี ณ วัดวิภาวดีกาญจนา อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี   โดยนายผัน หอมเกตุ 
และนายไพจิตร์ รักษาสรณ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
พร้อมคณะบุคลากรในส านักงาน  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562  
 1.10  ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา                    
28 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องแสดงใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เมื่อวันที่                  
8 กรกฎาคม 2562  
 1.11  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบนิเทศภายในสถานศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ าเภอเมืองฯ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2562 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ให้ผู้บริหารสถานศึกษา
และครู มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการนิเทศภายในสถานศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  และ 2)  สถานศึกษาสามารถจัดท าแผนนิเทศภายในสถานศึกษาเพ่ือ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สาระส าคัญของ
การประชุมประกอบด้วย การบรรยายองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการนิเทศการศึกษาแก้ปัญหาการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี การใช้กระบวนการ
นิเทศการศึกษาแก้ปัญหาการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และฝึกปฏิบัติการจัดท าแผนนิเทศ
ภายในสถานศึกษา โดยคณะศึกษานิเทศก์ จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  
 1.12 พิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวมินทร์วิทยา 
(ฮัวเหมิง) อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 12 – 14 กรกฎาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด    
มีทักษะการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด และเพ่ือสร้างเครือข่ายแกนน าลูกเสือในการดูแลช่วยเหลือ
เพ่ือนนักเรียนในโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่นและสังคมในการต่อต้านยาเสพติด มีลูกเสือเข้าร่วมอบรม จ านวน 27 
โรงเรียนๆ ละ 8 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 216 คน  
 1.13 การรายงานตัวเพ่ือบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู
ผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จ านวน 30 ราย ประกอบด้วย 
วิชาเอกภาษาจีน 1 ราย คณิตศาสตร์ 5 ราย ภาษาไทย 4 ราย อังกฤษ 3 ราย วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 ราย 
สังคมศึกษา 2 ราย พลศึกษา 3 ราย ศิลปศึกษา 4 คอมพิวเตอร์ 6 ราย และคหกรรม 1 ราย ณ ห้องประชุม
เมืองคนดี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ในการรายงานตัวได้ให้ผู้ได้รับการบรรจุฯ ท าทะเบียนประวัติครบทุกราย 
หลังจากนั้นส่งตัวไปพิมพ์ลายนิ้วมือที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8 และส่งตัวไปโรงเรียนเริ่มปฏิบัติงานการสอน ใน
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 
 1.14  การท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กับการจัดการอาชีวศึกษา ณ หอประชุมปิยธัมโม วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี เพ่ือบูรณาการการท างาน
ร่วมกัน ระหว่างสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กับส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ในการเปิดโอกาสและเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับการศึกษาระดับอาชีวศึกษา  และเพ่ือ
ผลิตและพัฒนาก าลังพลให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ                
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยมี ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการก าร
อาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีลงนาม มีสถานศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมลงนามในครั้งนี้ จ านวน 38 
โรงเรียน  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 มอบหมายให้นายผัน หอมเกตุ รองผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นตัวแทนของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 
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 1.15  เข้ารวมพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ณ พระอุโบสถวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร 
ต าบลเวียง อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์
ธานี เป็นประธานในพิธีฯ ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเทียนพรรษาซึ่งทรงพระราชอุทิศ เพ่ือจุดบูชาพระ
รัตนตรัยและพุทธเจดียสถาน ตามพระอารามหลวงที่ตั้งอยู่ในจังหวัดต่างๆ รวม ๑๗ จังหวัด ส าหรับจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานีได้พระราชทานให้กับวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 
 1.16 กิจกรรมท าความดีเพ่ือสาธารณะ แบ่งปันลดความเห็นแก่ตัว โดยยึดหลักพอเพียง มีวินัย 
สุจริต จิตสาธารณะ ณ หาดนางก า และโรงเรียนชุมชนบ้านนางก าอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี
นายสมศักดิ์ มือเพชร รองประธานการท่องเที่ยวอ าเภอดอนสัก กล่าวต้อนรับ มีคณะผู้บริหารโรงเรียน          
ในเครือข่ายดอนสัก คณะครูนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านนางก า และคณะครูนักเรียนโรงเรียนอนุบาล                   
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ เข้าร่วมกิจกรรม การจัดกิจกรรมฯ ครั้งนี้  เป็นกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์โดยการเก็บ
ขยะชายทะเล ณ หาดนางก า และปลูกต้นไม้ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านนางก า  เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562  
 1.17 กิจกรรมไถ่ชีวิตโค–กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ประจ าปี 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ 
ภาคใต้ ค่ายวิภาวดีรังสิต อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 1.18 การประชุมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น รณรงค์การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 การประชุมครั้งนี้เป็น
การด าเนินงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุม
เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจผลิตสื่อภาพยนตร์สั้นในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความ
เข้าใจการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น และน าความรู้ความเข้าใจไปผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น รณรงค์การสร้างสังคม 
ที่ไม่ทนต่อการทุจริตในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายวันชนะ คชฤทธิ์ , นางสาวณัฐรินีย์ เสม
สันต์ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต และนายนันทวิทย์ ชูเชื้อ ธุรการโรงเรียนวัดภูเขาทอง เป็นวิทยากร  จัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 27กรกฎาคม 2562 
 1.19 การอบรมโครงการปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม ปลูกฝังและสร้างจิตส านึก ค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต ณ โรงแรม    
ไดมอนด์พลาซ่า อ าเภอเมือง ฯ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเนื้อหาสาระ 2 เรื่อง ได้แก่ 1) สถานการณ์การทุจริตใน
สังคมไทย 2) การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ทั้งสิ้นจ านวน 441 คน ประกอบด้วย รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ ผู้อ านวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่ใน
ส านักงาน ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้ช่วย มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ให้มีค่านิยมร่วมต่อต้านทุจริตมีจิตส านึกสาธารณะ และสามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 2) เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กร รู้จักเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม มีจิตสาธารณะ 3) เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาออนไลน์ ( ITA Online) และ 4) เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลในโครงการ
โรงเรียนสุจริต เพ่ือรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 วิทยากรที่จะให้ความรู้ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายสมพล กาญจนโสพล ผู้ช่วย
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภาค 8 และคณะ โดยมีหัวข้อเรื่องดังนี้      
1. การบรรยายหัวข้อ “สถานการณ์การทุจริตในสังคมไทย” 2. การบรรยายหัวข้อการคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และ 3. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 10 กลุ่ม วิเคราะห์ เรื่อง               
1) ผลประโยชน์ส่วนตัว 2) ผลประโยชน์ส่วนรวม 3) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 
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 1.20  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1–3 จัดงานชุมนุมลูกเสือส ารองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (ครบรอบ 61 ปี ลูกเสือ
ส ารองแห่งประเทศไทย) ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 4 มลฑลทหารบก
ที่ 45 (ค่ายวิภาวดีรังสิต กรมทหารราบที่ 25) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้ค าขวัญ "รับผิดชอบหน้าที่ มีวินัย 
ไม่ตามใจตนเอง" โดยมีนางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด 
และนางณันศภรณ์ นิลอรุณ รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี รักษาการในต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี กล่าวรายงาน การจัดงานชุมนุมครั้งนี้ ใช้เวลา 2 วัน 1 คืน ระหว่างวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2562 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. ปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยที่ดีตั้งแต่เยาว์วัย และเตรียมความพร้อมของเยาวชนลูกเสือไทย
รองรับประชาคมอาเซียน 2. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ ทักษะทางลูกเสือให้กับลูกเสือส ารอง และ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้เรียนรู้ประสบการณ์ 3. เพ่ือเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีต่อ
กัน ส่งเสริมให้ลูกเสือแสดงออกถึงความสามารถของตนเอง และผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนลูกเสือได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ มีลูกเสือส ารองและผู้ก ากับลูกเสือเข้าร่วมชุมนุม จากสถานศึกษาใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 - 3 ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมจ านวน 900 คน 
    มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
    ผู้เข้าประชุมได้ร่วมกันตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา (ครั้งที่ 3/2562  
วันที่  18  มิถุนายน  2562)  
    มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2562 
 
วาระท่ี 3  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
     3.1  เรื่องสืบเนื่อง  
    3.1.1 รายชื่อโรงเรียน  ประเด็น  และเครื่องมือ  ในการติดตามผลการจัดการศึกษา     
ปีการศึกษา  2562  จ านวน  8  ประเด็น (เอกสารตามท่ีน าเสนอ) 
     1) หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
     2) คุณภาพผู้เรียนปฐมวัย 
     3) หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา 
     4) บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา 
     5) กระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ 
     6) เพศวิถีศึกษา 
     7) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
     8) อาหารกลางวัน 
      ประเด็นที่ 1-6 ใช้เครื่องมือที่สร้างขึ้นจากคณะท างาน 
      ประเด็นที่ 7-8 ใช้เครื่องมือที่ สพฐ.ก าหนด 
    มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
    3.1.2 รายชื่อโรงเรียน  ประเด็น  และเครื่องมือ  ในการตรวจสอบผลการจัดการศึกษา     
ปีการศึกษา  2562  จ านวน  8  ประเด็น (เอกสารตามที่น าเสนอ) 
     1) การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
     2) การคิดเลขในใจ/ทอ่งสูตรคูณ 
     3) การแนะแนวอาชีพเพ่ือการมีงานท า 
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     4) การจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับคุณภาพ NT และ O-NET 
     5) การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
     6) โรงเรียนประชารัฐ 
     7) โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
     8) การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (BBL)  
         (โรงเรียนตรวจสอบตนเอง) 
         ใช้เครื่องมือที่สร้างขึ้นจากคณะท างานทุกประเด็น 
    มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
    3.1.3 รายชื่อโรงเรียน  ประเด็น  และเครื่องมือ  ในการประเมินผลการจัดการศึกษา     
ปีการศึกษา  2562  จ านวน  14  ประเด็น (เอกสารตามที่น าเสนอ) 
     1) การประเมินงานตามภารกิจของโรงเรียน (การบริหารงาน 4 งาน) 
      ใช้เครื่องมือที่สร้างขึ้นจากคณะท างาน จ านวน 1 ชุด 
     2) โครงการตามพระบรมราโชบาย รัชการที่  10 และพระบรมวงศานุวงศ์ 
      2.1 การพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง 
      2.2 หลักปรัชญาองเศรษฐกิจพอเพียง 
      ใช้เครื่องมือที่สร้างขึ้นจากคณะท างาน 
     3) นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ. 
      3.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
      3.2 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
      3.3 การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและภาษาท่ีสอง 
      3.4 สะเต็มศึกษา 
      3.5 การอ่านออก เขียนได้ 
      3.6 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย 
      3.7 ค่านยิมหลักคนไทย 12 ประการ  (ประเมินตนเอง) 
      3.8 โรงเรียนวิถีพุทธ (โรงเรียนประเมินในระบบ) 
      3.9 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  (โรงเรียนประเมินตนเอง) 
      ประเด็นที่ 3.1-3.6 ใช้เครื่องมือที่สร้างขึ้นจากคณะท างาน 
      ประเด็นที่ 3.7-3.9 เครื่องมือของ สพฐ. 
    มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
     4) โครงการตามแผนประจ าปีของ สพฐ. 
      4.1 โรงเรียน คุณธรรม สพฐ. 
      4.2 โรงเรียนดีมีที่ยืน 
      ใช้เครื่องมือที่ สพฐ.ก าหนด 
    มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
    3.1.4 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาสุ ราษฎร์ธานี  เขต 1  และบทบาทหน้ าที่                          
ตามท าค าสั่งที่ 189/2562 ลงวันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
    มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 
             3.2  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
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    3.2.1 ประกาศผลส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรอบแรก 
จ านวน 18 เขต  ซึ่งมีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้ผ่านการคัดเลือกใน
รอบแรกด้วย  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยส านักงานติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการประกวด “ก.ต.ป.น. ต้นแบบ” ระดับประเทศ ประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ.2562 ตามโครงการการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่าย
ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายตามหลัก
ธรรมาภิบาล ตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์คณะบุคคลในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามภารกิจของการบริหารงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจ านวน 3 คน ประกอบด้วย  
     1) นายชัชวาล  ไชยบุญญานุภาพ   ประธานกรรมการ 
     2) นางสาวปณิธิภัธน์  พรหมประสาธน์  กรรมการ 
     3) นางสาวนาราทิพย์  ทองโสภา   กรรมการ 
     เข้าประเมินในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง
ประชุม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 
     มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
    3.2.2 ผลการนิเทศระยะที่ 2  
     มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
  4.1 ขอความเห็นชอบคณะท างานภาคสนามและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการในการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  4.3 ขอความเห็นชอบเครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  4.4 การสับเปลี่ยนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาของแต่ละคณะ 

คณะท างานพื้นที่อ าเออ ติดตาม/ตรวจสอบ/ประเมินในพื้นที่ 
เมือง กาญจนดิษฐ์ 1 

กาญจนดิษฐ์ 1 ดอนสัก 
กาญจนดิษฐ์ 2 เมือง 

ดอนสัก กาญจนดิษฐ์ 2 
เกาะสมุย เกาะพะงัน 
เกาะพะงัน เกาะสมุย 

 
  ช่วงเวลาในการด าเนินงาน 
  1. คณะท างานภาคสนามทุกชุด  ด าเนินงานระหว่างวันที่ 9-20  กันยายน  2562 
  2. วิเคราะห์ข้อมูลผลจากการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินการจัดการศึกษา ระหว่างวันที่   
1-11  ตุลาคม 2562 
  2. การนิเทศผลการจัดการศึกษา ของคณะศึกษานิเทศก์  และการช่วยเหลือแนะน า จากกลุ่ม
งานที่เก่ียวข้องในเขตพ้ืนที่การศึกษา  ครั้งที่  1  ระหว่างวันที่  18-29 พฤศจิกายน 2562 
    มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ และให้ด าเนินการตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ  
 ไม่มี 


