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รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 8 กันยายน 2563
เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายชูศักดิ์ ชูช่วย

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 1
ประธานคณะกรรมการ
2. นายสัญญา รอดดา
กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
3. นางเยาวภา วงศ์กองแก้ว
กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน
4. นายสุทธิพงษ์ ทองสร้าง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายพรพันธุ์ศักดิ์ พาหะมาก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นายมนต์ชัย วุฒิพงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นายเทพสิน ผ่องแก้ว
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8. นายธนิต สาเมือง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9. นางอรุณศรี จงจิตต์
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวณฐกร รักษ์ธรรม
ศึกษานิเทศก์
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
ประธานในที่ประชุม ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎร์ธานี เขต 1 กล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 วันที่ 26 มิถุนายน 2563 บรรจุแต่งตั้งข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง
ครูผู้ช่วย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 วิชาเอกภาษาไทย 4 ราย และ
วิชาเอกภาษาอังกฤษ จานวน 2 ราย รวมจานวน 6 ราย โดยขอใช้บัญชีจาก กศจ.นราธิวาส บรรจุแต่งตั้งวันที่
26 มิถุนายน 2563
ดร.ชูศั กดิ์ ชูช่ว ย ผู้ อ านวยการลู ก เสื อเขตพื้ น ที่ก ารศึ กษาสุ ราษฎร์ธานี เขต 1 ในฐานะ
เลขานุการสานักงานลูกเสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจ
ขั้น ปฏิบัติการและประเมินผล ประจาสานักงานลูกเสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผลของบุคลากรทางการ
ลูกเสื อให้ มีคุณ วุฒิ วูดแบดจ์ (W.B.) เป็ นไปตามระเบียบคณะกรรมการบริห ารลูกเสื อแห่ งชาติ ว่าด้ว ยการ
ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ พ.ศ. 2556 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้ วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการ
ตรวจขั้ น ปฏิ บั ติ ก ารและประเมิ น ผล ประจ าส านั ก งานลู ก เสื อ จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี จ านวน 35 ราย
ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
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1.2 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 บรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง
ครูผู้ช่วย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 วิชาเอกปฐมวัย จานวน 2 ราย
โดยใช้บัญชีจาก กศจ.บุรีรัมย์ บรรจุแต่งตั้งฯ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
1.3 วั น ที่ 2 กรกฎาคม 2563 ร่ ว มต้ อ นรั บ ดร.ประชาคม จั นทรชิ ต ผู้ ต รวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านโพหวาย อาเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยมีนายวีระพงค์ ไชยามาตย์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโพหวาย และคณะครู ให้การต้อนรับ
1.4 วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 การประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพสาหรับ
ผู้บ ริหารการศึกษา ผู้บ ริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อาเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ก่อนการ
ประชุมสัมมนาฯ ได้มอบประกาศเกียรติคุณบัตรโรงเรียนสีขาว ประจาปี 2560 และการยกย่องเชิดชูเกียรติ
นักเรียนและสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนที่แท้จริง ปีการศึกษา 2562 และได้แนะนารองผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริห ารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และนักจิตวิทยาโรงเรียน ที่ได้การแต่งตั้งให้
มาดารงตาแหน่งในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
1.5 วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 การประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
การจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ ร าษฎร์ ธ านี เขต 1 ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ประกอบด้ ว ย
คณะอนุ ก รรมการติ ด ตามการจั ด การศึ ก ษา คณะอนุ ก รรมการตรวจสอบผลการจั ด การศึ ก ษา และ
คณะอนุกรรมการประเมินผลการจัดการศึกษา รวมจานวน 44 คน
1.6 วัน ที่ 22 กรกฎาคม 2563 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ดาเนินการคัดกรองผู้พิการทาง
การศึกษาและการจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล" (แผน IEP) ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาสาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการศึกษา (พิการเรียนรวมอย่างมีคุณภาพ) ณ โรงแรมไดมอนด์
พลาซ่า อาเภอเมืองฯ จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี โดยดาเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ระหว่างวันที่ 22 – 25
กรกฎาคม 2563 ผู้ เข้าอบรมเชิงปฏิบั ติการฯ ประกอบด้วย ครูของโรงเรียนในสั งกัดส านักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จานวน 37 ราย และครู ของโรงเรียน ตชด. สังกัดกองกากับการ
ตารวจตระเวนชายแดนที่ 41 จานวน 33 ราย รวมทั้งสิ้นจานวน 70 ราย ทั้งนี้ สานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี สนับสนุนงบประมาณ สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายรายการค่าตอบแทน
ใช้สอย และวัสดุ ในการดาเนินงานตลอดโครงการ โดยมีนางประภาพรรณ เกตุแก้ว ผู้อานวยการศูนย์บริการ
คนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ผู้แทนพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ได้กล่าว
พบปะกับผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว
1.7 วั น ที่ 23 กรกฎาคม ร่ ว มบั น ทึ ก เทปโทรทั ศ น์ ร ายการถวายพระพร ชั ย มงคลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องแสดงใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัด
สุราษฎร์ธานี
1.8 วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 บรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง
ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎร์ธานี เขต 1 จานวน 17 ราย ดังนี้ วิชาเอกคณิ ตศาสตร์ จานวน 1 ราย วิชาเอกคหกรรม จานวน
1 ราย วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จานวน 2 ราย วิชาเอกนาฎศิลป์ จานวน 1 ราย วิชาเอกปฐมวัย จานวน 4 ราย
วิชาเอกพลศึกษา จานวน 1 ราย วิชาเอกภาษาอังกฤษ จานวน 2 ราย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จานวน
2 ราย วิ ช าเอกศิ ล ปะ จ านวน 1 ราย และวิ ช าเอกสั ง คมศึ ก ษา จ านวน 2 ราย บรรจุ แ ต่ ง ตั้ งฯ ในวั น ที่
24 กรกฎาคม 2563
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1.9 วั น ที่ 3 0 กรกฎ าคม 2 5 6 3 ต้ อ นรั บ นายออน กาจกระโท ก สมาชิ ก วุ ฒิ สภ า
คณะกรรมาธิการศึกษา วุฒิสภา และคณะ ซึ่งลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นและรับทราบปัญหาความต้องการ
ในการบริ ห ารจั ด การโรงเรี ย นขนาดเล็ ก โดยเป็ น การสอบถามข้ อ มู ล จากผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งที่ ห ลากหลาย
ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ผู้เข้าร่วมประชุม
ครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) ผู้แทน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จานวน 11 คน
2) ผู้อานวยการโรงเรียนขนาดเล็กในอาเภอเมือง ฯ และอาเภอกาญจนดิษฐ์ จานวน 32 คน 3) ตัวแทน อปท.
จานวน 6 คน 4) ตัวแทนกรรมการสถานศึกษา จานวน 7 คน 5) ตัวแทนผู้ปกครอง จานวน 6 คน รวมทั้งสิ้น
จานวน 62 คน และหลังจากนั้น นายออน อาจกระโทก และคณะ เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียน
บ้านควนนิมิต อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนางสาวปูริดา จิระพันธ์ทวีวงศ์ ผู้อานวยการ
โรงเรียนบ้านควนนิมิต พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ
ร่วมต้อนรับ ดร.ประชาคม จันทรชิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจ
ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ช่วงหลังเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี อาเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี
นายศุภชัย เวชกุล ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี และคณะครู ให้การต้อนรับ
1.10 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ร่วมต้อนรับนายเฉลา พวงมาลัย สมาชิกวุฒิสภา ประธาน
คณะอนุ กรรมาธิการการศึกษาขั้น พื้นฐาน และคณะ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็ น
เกี่ยวกับการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก ณ โรงเรียนวัดชลธาร อาเภอเมืองฯ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนางสาวจตุพร วาทีเส็ง ครูชานาญการพิเศษ รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการ
โรงเรียนวัดชลธาร และคณะครูให้การต้อนรับ
1.11 เมื่ อ วั น ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ให้ ก ารต้ อ นรั บ ดร.ตวง อั น ทะไชย ประธาน
คณะกรรมาธิการการศึ กษา วุฒิสภา และคณะ ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน การจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
ตามศาสตร์พระราชาสู่ การปฏิบั ติที่ยั่ งยืน ณ โรงเรียนวัดสมหวัง โดยมีนายสาธิต สร้างสกุล ผู้ อานวยการ
โรงเรียนวัดสมหวัง คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ
1.12 วันที่ 4 สิงหาคม 2563 การประชุมเชิงปฏิบัติการการประชุมคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online) ประจาปี
งบประมาณ 2563 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อาเภอเมืองฯ จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี การประชุมฯ ครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ในการเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินการของ
สถานศึกษาออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ 2563 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และครู
ผู้รับผิดชอบหรือครูที่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ของสถานศึกษา จานวน 119 โรงเรียน รวมทั้งสิ้นจานวน
238 ราย
1.13 วันที่ 5 สิงหาคม 2563 การประชุมเชิงปฏิบัติการนาเสนอวิสัยทัศน์ตามองค์ประกอบการ
ประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้ายตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อาเภอเมืองฯ
จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี ผู้ เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ผู้บริห ารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และบุคลากรใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 รวมทั้งสิ้นจานวน 70 ราย
1.14 วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
12 สิงหาคม 2563 ณ ห้องแสดงใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1.15 วัน ที่ 7 สิ งหาคม 2563 การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการ
ควบคุมภายในของสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ณ โรงแรม
ไดมอนด์พลาซ่า อาเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุร าษฎร์ธานี เขต 1 และผู้ บริห ารสถานศึกษาหรือผู้ รับผิ ดชอบระบบการควบคุม
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ของสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานและสถานศึกษา
มากยิ่งขึ้น ผู้ เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ บริห ารสถานศึกษาหรือผู้รับผิดชอบระบบควบคุมภายในของ
สถานศึกษา ในโรงเรียนที่มีนักเรียน 1-120 คน โรงเรียนละ 1 คน จานวน 44 โรงเรียน โรงเรียนที่มีนักเรียน
121 คน ขึ้นไป โรงเรียนละ 2 คน จานวน 75 โรงเรียน และบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวน
16 คน รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 210 คน โดยมีนางมะลิวรรณ ศรีนา นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
พิเศษ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้
1.16 วันที่ 10 สิงหาคม 2563 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่ (ครูผู้ช่วย) ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อาเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการครูบรรจุใหม่ (ครูผู้ช่วย) มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน
นามาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และองค์ความรู้ ในการ
พัฒ นาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ การดารงชีวิตที่มีความสุขในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดาเนินการจัด
ประชุมเป็ น เวลา 2 วัน ระหว่างวัน ที่ 10 – 11 สิงหาคม 2563 ผู้คณะวิทยากรให้ ความรู้ประกอบด้ว ย
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
1.17 วันที่ 14 สิงหาคม 2563 นาคณะบุคลากรในสานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎร์ธานี เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในอาเภอดอนสัก ร่วมทากิจกรรมทาความดี สร้างจิตสานึก
สาธารณะ (ตามโครงการเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และการท าความดี สร้า งจิ ต ส านึ ก สาธารณะ)
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ณ โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา อาเภอดอนสัก
จังหวัดสุราษฎร์ธานี การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสานึกสาธารณะ รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม
เกิดภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร โดยมีนางสาวอารีย์ มลไชย ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเกาะนกเภา คณะครู
บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะนกเภา และชุมชนในพื้นที่เกาะนกเภา ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วม
กิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
1.18 วั น ที่ 18 สิ ง หาคม 2563 การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
(องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ณ ห้องประชุม
เมืองคนดี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 การขับเคลื่อนฯ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อ 1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (องค์กรคุณธรรม)
ต้นแบบ 2. เพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของสานักงาน
เขตพื้ น ที่ การศึกษาประถมศึ กษาสุ ร าษฎร์ธานี เขต 1 ให้ เป็ น แหล่ งเรีย นรู้ พร้อ มสร้างเครือ ข่ายขยายผล
ให้กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆ
1.19 วั น ที่ 20 สิ ง หาคม 2563 เยี่ ย มครอบครั ว ของเด็ ก ชายศิ วั ช ไชยจั น ทร์ นั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดคีรีวง เพื่อเป็นขวัญกาลังใจและมอบเงินจากกองทุนช่วยเหลื อนักเรียนที่
เดือดร้อนฉุกเฉิน จานวน 4,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ กับครอบครัวนักเรียนดังกล่ าว
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น เนื่องจากบ้านพักอาศัยถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหลังและทรัพย์สินภายในบ้าน
เสียหาย เหตุเกิด บ้านเลขที่ 15/5 หมู่ที่ 2 ตาบลปากแพรก อาเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่
18 สิงหาคม 2563 เวลาประมาณ 12.30 น. พร้อมนี้นายจาลอง คงสุข ผู้อานวยการโรงเรียนวัดคีรีวงและ
คณะครูโรงเรียนวัดคีรีวง ได้ช่วยเหลือนักเรียนเป็นการเบื้องต้นแล้ว และนานักเรียน ไปเปิ ดบัญชีธนาคารเพื่อ
รับเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา บัญชีธนาคารออมสิน สาขาดอนสัก บัญชีเลขที่ 020336928203 ชื่อบัญชี
เงินช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย โรงเรียนวัดคีรีวง เพื่อ ด.ช.ศิวัช ไชยจันทร์ และผู้บริหารสถานศึกษาใน
อาเภอดอนสักได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนดังกล่าวด้วย
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1.20 วัน ที่ 20 – 21 สิงหาคม 2563 การอบรมโครงการพัฒ นาครูผู้ สอน ระดับปฐมวัยใน
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครู ปฐมวัยผู้รับผิดชอบโรงเรียนใน
โครงการให้มีความรู้ ความเข้าใจในการทดลองเบื้องต้น และความรู้เฉพาะทาง โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้ อ ย ประเทศไทย ผู้ เ ข้ า ร่ ว มอบรมประกอบ ด้ ว ยครู ผู้ ส อนระดั บ ปฐมวั ย โรงเรี ย นในโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2554 - 2561 รวมจานวน 60 คน
1.21 วันที่ 2-4 กันยายน 2563 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ประกันคุณภาพในสถานศึกษาด้วยระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ณ โรงแรม
โบ๊ต ลากูน รีสอร์ท อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งการขับเคลื่อน
ระบบประกัน คุณ ภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและกฎกระทรวง การประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ที่มีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และบุคลากรใน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 รวมจานวนทั้งสิ้น 60 ราย
1.22 วัน ที่ 6 กัน ยายน 2563 การประชุมเชิงปฏิบั ติการพัฒ นาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึก ษาก่ อนแต่ งตั้ งให้ ด ารงต าแหน่ งรองผู้ อานวยการสถานศึก ษา สั งกั ดส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พื้น ฐาน ปี พ.ศ.2563 ณ โรงแรมไดมอนด์พ ลาซ่า อาเภอเมืองฯ จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี โดย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน ได้มอบหมายให้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นหน่วยพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
รองผู้อานวยการสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก จานวน 102 คน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จานวน 51 คน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จานวน 51 คน ซึ่งการดาเนินการพัฒนาครั้งนี้
เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ก.ค.ศ.ก าหนด โดยจั ด ขึ้ น ระหว่ า งวั น ที่ 6 -20 กั น ยายน 2563
รวม 15 วัน แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 เป็นการสร้างเสริมสมรรถนะของรองผู้อานวยการสถานศึกษา
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อาเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 6-12 กันยายน 2563 เป็นเวลา
7 วัน ระยะที่ 2 เป็ นการเรียนรู้ส ภาพจริง ระหว่างวันที่ 13-17 กันยายน 2563 จานวน 5 วัน ระยะที่
3 การจัดทาและนาเสนอแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษา ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2563 จานวน 3 วัน การดาเนินงานพัฒนา
ได้ รั บ การสนั บ สนุ น บุ ค ลากรจากส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ ร าษฎร์ ธ านี เขต 1 ,
เขต 2, เขต 3 และ สพม.11 เป็นคณะกรรมการดาเนินงาน รวมจานวน 50 ท่าน
1.23 วั น ที่ 7 กั น ยายน 2563 การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารผลิ ต สื่ อ สร้ า งสรรค์ ต้ า นทุ จ ริ ต
(สื่ อ ภาพยนตร์ สั้ น ) ณ โรงแรมไดมอนด์พ ลาซ่า อาเภอเมืองฯ จังหวัดสุ ราษฎร์ธ านี เพื่ อส่ งเสริมพั ฒ นาครู
ในโรงเรียนสุจริตให้สามารถดาเนินงานตามกิจกรรม กระบวนการ การดาเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (เอกสารหมายเลข 1)
ประธานขอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณารายงานการประชุ ม ครั้ งที่ 2/2563 เมื่ อ วั น ที่
19 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมแต่อย่างใด
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2563
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
3.1 เรื่องสืบเนื่อง
3.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.2.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจาปี
การศึกษา 2563 ผลปรากฏว่า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 อยู่ในลาดับ
ที่ 51 จากจานวน 225 เขตพื้นที่ มีคะแนนรวม 92.49 คะแนน ระดับ A สูงกว่าปีที่ผ่านมา
N = 225
ปีงบประมาณ
2562
2563

ลาดับที่
81
51

คะแนน
87.93
92.49

ระดับ
A
A

ผลการประเมิน
ผ่าน
ผ่าน

ที่ประชุม รับทราบ
3.2.2 โรงเรียนบ้านเกาะเต่า อาเภอเกาะพะงัน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุ ร าษฎร์ ธานี เขต 1 ได้รั บ รางวัล สถานศึ กษารางวัล พระราชทาน ระดั บ ก่ อนประถมศึก ษา
ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และ
สถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจาปีการศึกษา 2562 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563
*** เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทานทั้ง 3 ระดับติดต่อกัน
3 ปี ได้แก่ ปีการศึกษา 2560 ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2561 ระดับประถมศึกษา
ขนาดกลาง และปีการศึกษา 2562 ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ที่ประชุม รับทราบ
3.2.2 ผลการดาเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ปีที่ผ่านมา
3.2.2.1 มอบหมายศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน ตลอดจนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ทาหนาที่ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา ในรูปคณะอนุกรรมการ และคณะทางานภาคสนาม
3.2.2.2 จั ด ท าแผนการติ ด ตาม ประเมิ น ผลและนิ เทศการศึ ก ษาประจ าป
ใหสอดคลองกับ แผนปฏิบั ติร าชการของหนวยงาน เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา แลวแจงใหสถานศึกษาในสังกัดทราบ
3.2.2.3 ศึ ก ษา วิ เคราะห วิ จั ย ด าเนิ น การนิ เทศ ติ ด ตามและประเมิ น ผล
การศึกษา การบริหารการศึกษาโดยมุ งผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อการเตรียมรับการนิเทศติดตามและประเมินผลจากหนวยงานภายในและภายนอก
3.2.2.4 รายงานผลการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเสนอผู บังคับ
บัญชาและคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
3.2.2.5 ประสานใหหนวยงานและเจาหนาที่เพื่อชี้แจง ใหถอยคาหรือสงเอก
สารและหลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
4.1 ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 สาหรับเป็นแนวทางการดาเนินงานของคณะกรรมการชุดต่อไป
- ที่ประชุมเสนอแนะให้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ หรือตัวแทน ก.ต.ป.น. เข้าร่วมตรวจเยี่ยม
สถานศึกษาด้วย หรือ เป็ นส่วนหนึ่งในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อจะได้
ข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงกับสภาพบริบทของสถานศึกษา และมีแนวทางในการหาทางช่วยเหลือแนะนาที่ตรงจุด
ต่อไป
- การเขียนข้อเสนอแนะในรายงานผลการดาเนินงาน ให้เสนอแนะข้อบกพร่องของ
ผู้รับผิดชอบเอง ไม่ควรเสนอแนะหรือแก้ที่ผู้ถูกประเมิน เพราะจะแก้ไขปัญหาไม่ได้
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ ร าษฎร์ ธ านี เขต 1 มอบหมายให้
คณะกรรมการดาเนินการจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทาคุณประโยชน์แก่แผ่นดิน ในวันที่ 29 กันยาย น
2563 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เลิกประชุมเวลา 16..30 น.
อรุณศรี จงจิตต์
(นางอรุณศรี จงจิตต์)
ศึกษานิเทศก์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ผู้จดรายงานการประชุม
ชูศักดิ์ ชูช่วย
(นายชูศักดิ์ ชูชว่ ย)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

