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รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายชูศักดิ์ ชูช่วย

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 1
ประธานคณะกรรมการ
2. นายสัญญา รอดดา
กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
3. นายสุทธิพงษ์ ทองสร้าง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายพรพันธุ์ศักดิ์ พาหะมาก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายมนต์ชัย วุฒิพงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นายเทพสิน ผ่องแก้ว
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นางอรุณศรี จงจิตต์
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
1. นางเยาวภา วงศ์กองแก้ว
2. นายธนิต สาเมือง
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวณฐกร รักษ์ธรรม

กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน
(ไปราชการ)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ไปราชการ)
ศึกษานิเทศก์

เปิดประชุมเวลา 13.00 น.
ประธานในที่ประชุม ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎร์ธานี เขต 1 กล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาวาระต่าง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 บรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง
ครูผู้ช่วย จานวน 6 ราย ประกอบด้วย วิชาเอกภาษาอังกฤษ จานวน 1 ราย วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จานวน
1 ราย วิชาเอกสังคมศึกษา จานวน 1 ราย วิชาเอกพลศึกษา จานวน 2 ราย และวิชาเอกคณิตศาสตร์ จานวน
1 ราย ณ ห้องประชุมมนินทร์-ชูศรี ปัจจักขะภัติ บรรจุแต่งตั้งฯ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
1.2 วั น ที่ 9 พฤศจิ ก ายน 2562 สอบคั ด เลื อ กนั ก เรี ย นโครงการพั ฒ นาอั จ ฉริ ย ะภาพทาง
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ตศาสตร์ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2562 (สอบคั ด เลื อ ก รอบที่ 1) ณ โรงเรี ย น
มานิตานุเคราะห์ อาเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีนักเรียนสมัครสอบ จานวน 2,393 คน จาแนกเป็นวิชา
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 จานวน 196 คน วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน
953 คน วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 จานวน 196 คน วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ปีที่ 6ุ จานวน 1,048 คน
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1.3 วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมราลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ โดยจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ได้จัดงานรัฐพิธี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ” ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัด
สุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี
1.4 วันที่ 4 ธันวาคม 2562 จัดกิจกรรม 5ส และกิจกรรมบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องใน
วันพ่อแห่งชาติ ประจาปี 2562 โดยในช่วงเช้า ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ได้กล่าวพบปะกับบุคลากร และนางดวงมณี
ฉิมพลี นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ ได้ชี้แจงการดาเนินการ
กิจกรรม 5ส (การกาหนดแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบ) ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และหลังจากนั้นคณะบุคลากรในสานักงานได้ดาเนินการจัดกิจกรรม 5ส
และกิจกรรมบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจาปี 2562 ณ บริเวณพื้นที่รับผิดชอบ
ของแต่ละกลุ่ม ทั้งภายนอกอาคาร และภายในอาคารของสานักงาน
1.5 วัน ที่ 5 ธัน วาคม 2562 ร่ว มพิ ธีท าบุ ญ ตั ก บาตร พระสงฆ์ แ ละสามเณร เนื่ อ งในวัน พ่ อ
แห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี ริมเขื่อนแม่น้าตาปี โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต
ผู้ ว่าราชการจั งหวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี เป็ น ประธานในพิ ธี และร่ ว มพิ ธี ถ วายพานพุ่ ม ดอกไม้ แ ละถวายบั งคม
ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี
1.6 วันที่ 6 ธันวาคม 2562 ประชุมเตรียมการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และจัดทาแผนพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐาน อาคารและสิ่งก่อสร้าง
ของโรงเรียนในสังกัดที่มีความจาเป็น ขาดแคลน ด้านครุภัณฑ์ และด้านอาคารสิ่งก่อสร้าง โดยมีนายชูศักดิ์
แก้วนุ่น ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และนายเจด็จ หนูแกล้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
เป็นวิทยากรให้ความรู้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิด ชอบด้านงบประมาณของ
โรงเรียน จานวน 140 คน ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
1.7 วันที่ 6 ธันวาคม 2562 ประชุมพิจารณากลั่นกรองจัดทารายงานการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผู้เข้าร่วมพิจารณาประกอบด้วย ผู้อานวยการ/ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ผู้อานวยการทุกกลุ่ม และผู้รับผิดชอบจัดทารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจา
กลุ่ม ณ ห้องประชุมมนินทร์ - ชูศรี ปัจจักขะภัติ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
1.๘ วัน ที่ 12 ธัน วาคม 2562 ร่ว มพิ ธีเปิ ดกรวยถวายราชสั กการะเบื้อ งหน้ าพระบรมฉายา
ลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดาเนินเลียบพระนคร
โดยขบวนพยุ ห ยาตราทางชลมารค เนื่ อ งในพระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เษก พุ ท ธศั ก ราช 2562 ณ อาคาร
ศูน ย์ ก ลางการประชุ ม สั ม มนาภาคใต้ ต อนบน ศาลากลางจั งหวัด สุ ราษฎร์ธ านี โดยมี ผู้ ว่าราชการจั งหวั ด
สุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี
1.๙ วัน ที่ 13 ธัน วาคม 2562 ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒ นาศักยภาพและประสิทธิภ าพสาหรับ
ผู้บ ริหารการศึกษา ผู้บ ริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อาเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ก่อนการ
ประชุมสัมมนาฯ ได้มอบประกาศเกียรติคุณบัตร และเกียรติบัตรให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและ
นักเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆ และได้แนะนาผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งให้มาดารงตาแหน่งในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จานวน 2 ราย และหลังจากนั้นได้ดาเนินการ
ประชุมสัมมนาฯ
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1.10 วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาข้อคิดเห็น (ร่าง) แผนพัฒนา
การศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) ของส านัก งานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึกษา
ประถมศึ ก ษาสุ ร าษฎร์ ธ านี เขต 1 ณ ห้ อ งประชุ มเมื องคนดี ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาประถมศึ กษา
สุ ร าษฎร์ ธ านี เขต 1 โดยมี วั ตถุ ป ระสงค์ เพื่ อ รับ ฟั งความคิ ด เห็ น ข้ อ เสนอแนะ วิ พ ากษ์ (ร่าง)แผนพั ฒ นา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์
ธานี เขต 1 จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยหลักการมีส่วนร่วม เพื่อนาแผนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และ
สามารถใช้ แผนเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการบริห ารและจัด การศึ ก ษาได้อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ ผู้ เข้ าร่ว มประชุ ม ฯ
ประกอบด้วย ตัวแทน ก.ต.ป.น. ประธานเครือข่ายโรงเรียน ผู้อานวยการโรงเรียน และเจ้าหน้ากลุ่มนโยบาย
และแผน รวมทั้งสิ้นจานวน 30 คน
1.11 วัน ที่ 26 ธัน วาคม 2562 พิ ธีท าบุ ญ เลี้ ยงพระเพื่ อ ความเป็ น สิ ริม งคล เนื่ อ งในโอกาส
ส่ งท้ ายปี เก่า ต้ อนรับ ปี ใหม่ 2563 ณ ห้ อ งประชุมเมืองคนดี ส านัก งานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึก ษา
สุราษฎร์ธานี เขต 1 และจัดกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ร่วมรับประทานอาหารพร้อม
จับฉลากของขวัญ และอวยพรบุคลากรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจาปี 2563 ณ บริเวณ
ลานหน้าซุ้มกาแฟ KS Café สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
1.12 วั น ที่ 6-๘ มกราคม 2563 ร่ ว มงานศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย น ระดั บ ชาติ ครั้ ง ที่ 69
ปีการศึกษา 2562 ภายใต้คาขวัญ "หัตถศิลป์ล้าค่า ภูมิปัญญาเด็กใต้ นวัตกรรมก้าวไกล นาเด็กไทยสู่สากล”
ณ สนามหน้ าเมื อ งนครศรี ธ รรมราช อ าเภอเมื อ งฯ จังหวัด นครศรีธ รรมราช โดย นายอนุ ช า บู รพชั ยศรี
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด
1.13 วันที่ 9 มกราคม 2563 ประชุมแจ้งข้อราชการและแนวทางการปฏิบัติงานให้บุคลากรใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับทราบและนาไปสู่การปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อไป ณ ห้องประชุมเมืองคน
ดี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
1.14 วันที่ 10 มกราคม 2563 ต้อนรับและร่วมรับประทานอาหารเช้ากับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ งให้ดารงตาแหน่ง รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 2
รวม 30 คน (สพม.15 คน และ สพป. 15 คน) ที่เดินทางมาเยี่ยมเยียน ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
1.15 วันที่ 13 มกราคม 2563 บรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง
ครูผู้ช่วย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จานวน 13 ราย ประกอบด้วย
วิชาเอกคณิตศาสตร์ จานวน 5 ราย วิชาเอกภาษาอังกฤษ จานวน 2 ราย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จานวน 1 ราย
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จานวน 1 ราย และวิชาเอกสังคมศึกษา จานวน 1 ราย วิชาเอกพลศึกษา จานวน
1 ราย วิชาเอกศิลปศึกษา จานวน 1 ราย และวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จานวน 1 ราย ณ ห้องประชุมมนินทร์ ชูศรี ปัจจักขะภัติ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ทั้งนี้ บรรจุแต่งตั้งฯ ในวันที่
14 มกราคม 2563
1.16 วันที่ 13 มกราคม 2563 ประชุมชี้แจงการบริหารการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎร์ธานี เขต 1 ในการนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้รับมอบหมาย
จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้ทาหน้าที่เป็นศูนย์สอบ เพื่อเตรียมการจัดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา
2562 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธานเครือข่ายทุกเครือข่าย ผู้อานวยการโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ
และศึกษานิเทศก์ เพื่อรับฟังคาชี้แจง และซักซ้อมความเข้าใจ พร้อมทั้งเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นในการดาเนินการ
จัดสอบที่ผ่านมา และร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขในการบริหารการจัดสอบให้มีประสิทธิภาพต่อไป
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1.17 วัน ที่ 17 มกราคม 2563 ร่วมงานรัฐพิธีฯ และวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสั กการะ
เนื่องในโอกาสงานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคาแหงมหาราช” ประจาปีพุทธศักราช 2563 เพื่อเป็นการน้อมราลึก
ถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ และแสดงออกถึ ง ความกตั ญ ญู ก ตเวทิ ต าคุ ณ ต่ อ พระองค์ ณ อาคารศู น ย์ ก ลาง
การประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัด
สุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีฯ
1.18 วันที่ 20 มกราคม 2563 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 พบปะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ งให้ดารงตาแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาสุ ร าษฎร์ ธ านี เขต 1 โดยข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา จ านวน 10 ราย
เข้ าฝึ ก ประสบการณ์ นิ เทศการศึ ก ษา (ระยะที่ 2) จ านวน 20 วัน (วัน ที่ 17 มกราคม ถึ ง 5 กุ ม ภาพั น ธ์
2563) ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
1.19 วันที่ 27 มกราคม 2563 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบในการวัดและ
ประเมินผลคุณภาพผู้เรียน ประจาปีการศึกษา 2562 ก่อนการประชุมได้มีการมอบเกียรติบัตร จานวน 2
รายการ คือรายการแรก สพฐ.ได้จัดทาเกียรติบัตรในโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล
พระราชทานระดั บ ประถมศึก ษาขนาดกลาง ประจ าปี ก ารศึก ษา 2561 ซึ่ งได้ แ ก่โรงเรียนบ้ านเกาะเต่ า
รายการที่ 2 เป็ น การมอบประกาศเกียรติคุณ ผู้ บังคับบัญ ชาลูกเสือดีเด่น ประจาปี 2562 จานวน 8 คน
แบ่งเป็นประเภทผู้บริหาร จานวน 3 คน ประเภทผู้สอน 3 คน และประเภทผู้สนับสนุน 2 คน และหลังจาก
นั้นนางอรุณศรี จงจิตต์ ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงานการ
จัดการประชุม และดาเนิน การประชุมโดยประธานฯ ได้แจ้งข้อราชการที่เกี่ยวข้องให้ ผู้อานวยการกลุ่มใน
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้รักษาการแทน และผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ และตาม
ด้วยการชี้แจงคณะกรรมการในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT/RT) การใช้ข้อสอบปลายปี และการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี
1.20 วันที่ 28 มกราคม 2563 คณะบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมพิธีเจริญ
พระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้ าเจ้ าอยู่หั ว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ วัดพัฒ นาราม
พระอารามหลวง อาเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
สุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีฯ
1.21 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมเตรียมการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 ณ ห้ องประชุมเมืองคนดี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 การ
ประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังการชี้แจงนโยบายและจุดเน้น ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และโครงการ
แผนพั ฒ นาการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน ระยะ 3 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ.2563) ผู้ เข้าร่ว มประชุม ประกอบด้ ว ย
ผู้อานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน รวมจานวน 39 คน
1.22 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 คณะบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมกิจกรรม
สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจาปี 2563 ณ วัดกลางใหม่
อาเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1.23 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 คณะบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎร์ธานี เขต 1 ร่วมปฏิบัติงานประจาร้านกาชาด ในงาน "ของดีเมืองสุราษฎร์และกาชาดจังหวัด ประจาปี
2563" ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้าตาปี อาเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ผู้เข้าประชุมได้ร่วมกันตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา (ครั้งที่ 5/2562
วันที่ 31 ตุลาคม 2562)
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2562
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
3.1 เรื่องสืบเนื่อง
3.1.1 แผนช่ ว ยเหลื อ แนะน า ปี ง บประมาณ 2563 ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 31
ตุลาคม 2562 (รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ)
มติทปี่ ระชุม
ที่ประชุมรับทราบ
3.1.2 แผนนิ เทศการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2563 ได้รับความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 31
ตุลาคม 2562 (รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ)
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
3.1.3 แผนนิเทศการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2563 ภาคเรียนที่ 2/2563 ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 (รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ)
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
3.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.2.1 ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา
2562 "หัตถศิลป์ล้าค่า ภูมิปัญญาเด็กใต้ นวัตกรรมก้าวไกล นาเด็กไทยสู่สากล” (รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข 2)
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
3.2.2 การดาเนินการบริหารการจัดสอบประจาปีการศึกษา 2562
ที่
1
2
3
4
5
6

วัน เดือน ปี

รายการ
การจัดสอบ Pre- O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2-3 ม.ค. 63
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
1 ก.พ. 63
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
1-2 ก.พ. 63
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)
13-14 ก.พ. 63
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
4-5 มี.ค. 63 การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
การสอบปลายปีของผู้เรียน ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา โดยใช้
1. ข้อสอบของสถานศึกษาเองที่เป็นข้อสอบวัดการคิดขั้นสูง
2-6 มี.ค. 63
2. ข้อสอบของสถานศึกษาอื่นที่เป็นข้อสอบวัดการคิดขั้นสูง
3. ข้อสอบที่พัฒนาโดย สพฐ. หรือ สพท.
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ

ประกาศผล
25 มี.ค. 63
26 มี.ค. 63
20 มี.ค. 63
30 เม.ย. 63
-
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3.2.3 รายงานผลการช่วยเหลือแนะนา ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-30 พฤศจิกายน 2562 (รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ)
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
3.2.4 รายงานผลการช่วยเหลือแนะนา ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-31 ธันวาคม 2562 (รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ)
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
3.2.5 รายงานผลการนิ เทศ ภาคเรี ย นที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2562 ระยะที่ 1
ระหว่างวันที่ 15-30 พฤศจิกายน 2562 (รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ)
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
3.2.6 รายงานผลการนิ เทศ ภาคเรี ย นที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2562 ระยะที่ 2
ระหว่างวันที่ 15-30 ธันวาคม 2562 (รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ)
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
3.2.7 รายงานผลการนิเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (รายละเอียดดังไฟล์
ที่แนบ)
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
4.1 ขอความเห็นชอบประเด็นการนิเทศการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
สืบ เนื่ องจากสานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน ได้ดาเนิน การโครงการ
พัฒ นาการนิเทศการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2563 มีเป้าหมายในการส่งเสริม สนับสนุนการนิเทศ
การศึ ก ษา ระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ตามประเด็ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการนิ เทศการศึ ก ษา ประจ าปี
งบประมาณ 2563
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ ร าษฎร์ ธ านี เขต 1 จึ ง ได้ ก าหนด
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบตามประเด็ น การนิ เทศ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ประเด็ น ที่ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานกาหนด ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ประเด็นการนิเทศตามที่ สพฐ.กาหนด
ประจาปีงบประมาณ 2563
1. การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่
เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.1 การพัฒนาและใช้หลักสูตร
สถานศึกษา
1) หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
2) หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
1.2 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
และการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้
1.3 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก
(Active Learning)

ประเด็นการนิเทศที่เขตพื้นที่กาหนด
(ได้รับความเห็นชอบ จาก ก.ต.ป.น.
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562)

การจัดการศึกษาปฐมวัย
การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
การดาเนินงานการพัฒนาการอ่าน
การเขียนของนักเรียน
-

ผู้รับผิดชอบ

นางกนกกานต์ ลบลาย
และศึกษานิเทศก์ประจาเครือข่าย
นายสุรชัย ช่วยเกิด
และศึกษานิเทศก์ประจาเครือข่าย
นางสาวนิภาพร ทิพย์แก้ว
และศึกษานิเทศก์ประจาเครือข่าย
นางอรุณศรี จงจิตต์
และศึกษานิเทศก์ประจาเครือข่าย
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ประจาปีงบประมาณ 2563
1.4 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยสื่อเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
(DLTV/DLIT)
1.5 การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
1.6 การประกันคุณภาพการศึกษา
1.7 การจัดการศึกษาของโรงเรียน
ในโครงการพิเศษ
1.7.1 โครงการน้อมนา
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
ในหลวงรัชกาลที่ 10 ลงสู่การปฏิบัติ
1) การพัฒนาการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์
2) การพัฒนาการเรียนรู้หน้าที่
พลเมือง
3) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา
1.7.2 โรงเรียนคุณภาพประจา
ตาบล
1.7.3 โรงเรียนประชารัฐ
1.7.4 โรงเรี ย นคุ ณ ธรรม สพฐ./
โรงเรียนดีมีที่ยืน
1.7.5 โรงเรียนสุจริต
1.8 การจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขต
พื้นทีพ่ ิเศษ
2. การนิเทศภายในโรงเรียน

ประเด็นการนิเทศที่เขตพื้นที่กาหนด
(ได้รับความเห็นชอบ จาก ก.ต.ป.น.
ผู้รับผิดชอบ
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562)
การจั ด การเรี ย นการสอนโดยใช้ ก ารศึ ก ษา นางสาวนลิน เล็กมาก
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
การจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับ
ศึกษานิเทศก์ประจาเครือข่าย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทดสอบ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (RT/NT/
O-NET)
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ นางสาวณฐกร รักษ์ธรรม
มาตรฐานการศึกษา
และศึกษานิเทศก์ประจาเครือข่าย

การพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

นางสาวจิราวรรณ ศรีวิเวก

การพัฒนาการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง

นางสาวโสภิตา ปลอดภัย

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา
โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล

นางสาวโสภิตา ปลอดภัย

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ./โรงเรียนดีมีที่ยืน
-

นางสาวจิราวรรณ ศรีวิเวก
และศึกษานิเทศก์ประจาเครือข่าย
นางสาวภัทรภร อินทร์ยิ้ม
นางสาวโสภิตา ปลอดภัย
นางอรัญญา มูสีสุทธิ์
-

การนิเทศภายใน
ศึกษานิเทศก์ประจาเครือข่าย
3. การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาพื้น ก ารพั ฒ น าค วาม ส าม ารถ ด้ าน ก ารใช้ นางอรัญญา มูสีสุทธิ์
ถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
4. การจัดการเรียนรู้พัฒนากระบวนการคิด การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
นางสาวนิภาพร ทิพย์แก้ว
ศึกษานิเทศก์ประจากลุ่มสาระ
ศึกษานิเทศก์ประจาเครือข่าย
5. การจั ด การเรี ย นรู้ เพื่ อ ฝึ ก ทั ก ษะการคิ ด
นายสุรชัย ช่วยเกิด
แบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)
นางกนกกานต์ ลบลาย
ศึกษานิเทศก์ประจากลุ่มสาระ
ศึกษานิเทศก์ประจาเครือข่าย
6. การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับการ
การบู ร ณาการการอ่ า นการเขี ย นสู่ ก ารแก้ นางสาววิมล แก้วประภาส
ประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล
โจทย์ปัญหา (ตามแนว PISA)
นายสุรชัย ช่วยเกิด
(Programme for International Student
ศึกษานิเทศก์ประจาเครือข่าย
Assessment : PISA)
7. การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมวินยั นักเรียน
นางสาวโสภิตา ปลอดภัย
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8. การส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มใน
โรงเรียน
9. การนิเทศตามจุดเน้น และนโยบายของสพฐ.
และกระทรวงศึกษาธิการ
1) ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
2) การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
3) โรงเรียนวิถีพทุ ธ
10. การนิ เทศเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพตามบริ บ ท
ความต้ อ งการของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและ
สถานศึกษาในสังกัด
10.1 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
10.2. การขับเคลื่อนการพัฒ นาครูให้สอน
เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
10.3 การจัดทาแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP)
10.4 การจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง
พัฒนาการทางสมอง (BBL)
10.5 การแนะแนวอาชีพ เพื่ อการมีงานท า
(การวัดแววอาชีพ)
10.6 การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC)

มติที่ประชุม

ประเด็นการนิเทศที่เขตพื้นที่กาหนด
(ได้รับความเห็นชอบ จาก ก.ต.ป.น.
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562)
-

ผู้รับผิดชอบ
นายสุรชัย ช่วยเกิด

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
โรงเรียนวิถีพุทธ

นางอรัญญา มูสีสุทธิ์
นางสาววิมล แก้วประภาส
นางสาวจิราวรรณ ศรีวิเวก

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาครู ให้ ส อนเพศวิ ถี
ศึกษาและทักษะชีวิต
การจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(IEP)
การจั ด การเรี ย นการสอนตามแนวทาง
พัฒนาการทางสมอง (BBL)
การแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทา
(การวัดแววอาชีพ)
การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

นางอรัญญา มูสีสุทธิ์
นางสาวณฐกร รักษ์ธรรม

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน
การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
การวัดและประเมินผลและการเทียบโอน
ผลการเรียน
การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาใน
สถานศึกษา
การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน

ศึกษานิเทศก์ประจาเครือข่าย
ศึกษานิเทศก์ประจาเครือข่าย

นางณธาอร ทองปรีชา
ศึกษานิเทศก์ประจาเครือข่าย
นางสาวภัทรภร อินทร์ยิ้ม
ศึกษานิเทศก์ประจาเครือข่าย

ศึกษานิเทศก์ประจาเครือข่าย
ศึกษานิเทศก์ประจาเครือข่าย
ศึกษานิเทศก์ประจาเครือข่าย
ศึกษานิเทศก์ประจาเครือข่าย

ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ และให้ดาเนินการตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ในรายงานการช่วยเหลือแนะนา หรือรายงานการนิเทศ ขอให้มีข้อเสนอในแต่ละประเด็น
ด้ ว ย เพื่ อ จะได้ ต รวจสอบว่ า ในการช่ ว ยเหลื อ แนะน าหรื อ การนิ เทศครั้ ง ต่ อ ไป ได้ มี ก ารด าเนิ น การ
ตามข้อเสนอแนะที่เขียนไว้หรือไม่
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
ปิดประชุมเวลา 17.00 น.
ณฐกร รักษ์ธรรม ผู้จดรายงานการประชุม
อรุณศรี จงจิตต์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม

