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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 

ครั้งที่  3/2563  วันที่  8  กันยายน  2563  
เวลา  13.00-16.30 น. 

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. นายพรพันธุ์ศักดิ์ พาหะมาก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายมนต์ชัย  วุฒิพงศ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายเทพสิน  ผ่องแก้ว  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายธนิต  สาเมือง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นางอรุณศรี  จงจิตต์  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

กรรมการและเลขานุการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม  

1. นางสาวณฐกร  รักษ์ธรรม ศึกษานิเทศก์ 
 
เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. 
 ประธานในที่ประชุม  ดร.ชูศักดิ์  ชูช่วย  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา     
สุราษฎร์ธานี เขต 1 กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1.1  วันที่ 26 มิถุนายน 2563 บรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
ครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 วิชาเอกภาษาไทย 4 ราย และ
วิชาเอกภาษาอังกฤษ จ านวน 2 ราย รวมจ านวน 6 ราย โดยขอใช้บัญชีจาก กศจ.นราธิวาส บรรจุแต่งตั้งวันที่ 
26 มิถุนายน 2563 
   ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อ านวยการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ในฐานะ
เลขานุการส านักงานลูกเสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจ  
ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล ประจ าส านักงานลูกเสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือซักซ้อมความเข้าใจ ในการ
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผลของบุคลากรทางการ
ลูกเสือให้มีคุณวุฒิวูดแบดจ์ (W.B.) เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการ
ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ พ.ศ. 2556 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้ วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการ
ตรวจขั้นปฏิบัติการและประเมินผล ประจ าส านักงานลูกเสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี  จ านวน 35 ราย                       
ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
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 1.2  วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 บรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
ครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 วิชาเอกปฐมวัย จ านวน 2 ราย 
โดยใช้บัญชีจาก กศจ.บุรีรัมย์  บรรจุแต่งตั้งฯ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 
 1.3  วันที่  2 กรกฎาคม 2563 ร่วมต้อนรับ ดร.ประชาคม จั นทรชิต ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงพ้ืนที่ตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านโพหวาย อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
โดยมีนายวีระพงค์ ไชยามาตย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพหวาย และคณะครู ให้การต้อนรับ 
 1.4  วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 การประชุมสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพส าหรับ
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ก่อนการ
ประชุมสัมมนาฯ ได้มอบประกาศเกียรติคุณบัตรโรงเรียนสีขาว ประจ าปี 2560 และการยกย่องเชิดชูเกียรติ
นักเรียนและสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนที่แท้จริง ปีการศึกษา 2562 และได้แนะน ารองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และนักจิตวิทยาโรงเรียน ที่ได้การแต่งตั้งให้
มาด ารงต าแหน่งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  
 1.5  วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 การประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
การจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี 
ส านั กงานเขต พ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาสุ ราษฎร์ธานี  เขต 1 ผู้ เข้ าร่วมประชุมประกอบด้ วย 
คณะอนุกรรมการติดตามการจัดการศึกษา คณะอนุกรรมการตรวจสอบผลการจัดการศึกษา และ
คณะอนุกรรมการประเมินผลการจัดการศึกษา รวมจ านวน 44 คน 
 1.6  วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ด าเนินการคัดกรองผู้พิการทาง
การศึกษาและการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล" (แผน IEP) ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการศึกษา (พิการเรียนรวมอย่างมีคุณภาพ) ณ โรงแรมไดมอนด์
พลาซ่า อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ระหว่างวันที่ 22 – 25 
กรกฎาคม 2563 ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย ครูของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จ านวน 37 ราย และครูของโรงเรียน ตชด. สังกัดกองก ากับการ
ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 41 จ านวน 33 ราย รวมทั้งสิ้นจ านวน 70 ราย ทั้งนี้ ส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี สนับสนุนงบประมาณ ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายรายการค่าตอบแทน  
ใช้สอย และวัสดุ ในการด าเนินงานตลอดโครงการ โดยมีนางประภาพรรณ เกตุแก้ว ผู้อ านวยการศูนย์บริการ
คนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ได้กล่าว
พบปะกับผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว  
 1.7  วันที่  23  กรกฎาคม ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ รายการถวายพระพร ชัยมงคลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องแสดงใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัด                 
สุราษฎร์ธานี 
 1.8  วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 บรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา              
สุราษฎร์ธานี เขต 1 จ านวน 17 ราย ดังนี้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ จ านวน 1 ราย วิชาเอกคหกรรม จ านวน      
1 ราย วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 ราย วิชาเอกนาฎศิลป์ จ านวน 1 ราย วิชาเอกปฐมวัย จ านวน 4 ราย 
วิชาเอกพลศึกษา จ านวน 1 ราย วิชาเอกภาษาอังกฤษ จ านวน 2 ราย วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จ านวน                  
2 ราย วิชาเอกศิลปะ จ านวน 1 ราย และวิชาเอกสังคมศึกษา จ านวน 2 ราย บรรจุแต่งตั้งฯ ในวันที่             
24 กรกฎาคม 2563  
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 1.9  วันที่  30  กรกฎ าคม 2563  ต้ อนรับนายออน  กาจกระโทก สมาชิ กวุฒิ สภ า 
คณะกรรมาธิการศึกษา วุฒิสภา และคณะ ซึ่งลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและรับทราบปัญหาความต้องการ
ในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยเป็ นการสอบถามข้อมูลจากผู้ที่ เกี่ยวข้องที่หลากหลาย                       
ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ผู้เข้าร่วมประชุม                
ครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) ผู้แทน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จ านวน 11 คน 
2) ผู้อ านวยการโรงเรียนขนาดเล็กในอ าเภอเมือง ฯ และอ าเภอกาญจนดิษฐ์ จ านวน 32 คน 3) ตัวแทน อปท. 
จ านวน 6 คน 4) ตัวแทนกรรมการสถานศึกษา จ านวน 7 คน 5) ตัวแทนผู้ปกครอง จ านวน 6 คน รวมทั้งสิ้น
จ านวน 62 คน และหลังจากนั้น นายออน อาจกระโทก และคณะ เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียน
บ้านควนนิมิต อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนางสาวปูริดา จิระพันธ์ทวีวงศ์ ผู้อ านวยการ
โรงเรียนบ้านควนนิมิต พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ 
   ร่วมต้อนรับ ดร.ประชาคม จันทรชิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพ้ืนที่ตรวจ 
ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ช่วงหลังเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี                     
นายศุภชัย เวชกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี และคณะครู ให้การต้อนรับ  
 1.10  วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ร่วมต้อนรับนายเฉลา พวงมาลัย สมาชิกวุฒิสภา ประธาน
คณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และคณะ ลงพ้ืนที่ศึกษาดูงานพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก ณ โรงเรียนวัดชลธาร อ าเภอเมืองฯ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนางสาวจตุพร วาทีเส็ง ครูช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงเรียนวัดชลธาร และคณะครูให้การต้อนรับ 
 1.11  เมื่ อวันที่  31  กรกฎาคม 2563 ให้การต้อนรับ  ดร.ตวง อันทะไชย ประธาน
คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา และคณะ ลงพ้ืนที่ศึกษาดูงาน การจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน ณ โรงเรียนวัดสมหวัง โดยมีนายสาธิต สร้างสกุล ผู้อ านวยการ
โรงเรียนวัดสมหวัง คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ 
 1.12  วันที่ 4 สิงหาคม 2563 การประชุมเชิงปฏิบัติการการประชุมคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online) ประจ าปี
งบประมาณ 2563 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประชุมฯ ครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างการรับรู้ในการเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของ
สถานศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และครู
ผู้รับผิดชอบหรือครูที่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ของสถานศึกษา จ านวน 119 โรงเรียน รวมทั้งสิ้นจ านวน 
238 ราย 
 1.13  วันที่ 5 สิงหาคม 2563 การประชุมเชิงปฏิบัติการน าเสนอวิสัยทัศน์ตามองค์ประกอบการ
ประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้ายต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ าเภอเมืองฯ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และบุคลากรใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 รวมทั้งสิ้นจ านวน 70 ราย  
 1.14  วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
12 สิงหาคม 2563 ณ ห้องแสดงใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 1.15  วันที่ 7 สิงหาคม 2563 การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการ
ควบคุมภายในของสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ณ โรงแรม             
ไดมอนด์พลาซ่า อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับผิดชอบระบบการควบคุม                
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ของสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานและสถานศึกษา
มากยิ่งขึ้น ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับผิดชอบระบบควบคุมภายในของ
สถานศึกษา ในโรงเรียนที่มีนักเรียน 1-120 คน โรงเรียนละ 1 คน จ านวน 44 โรงเรียน โรงเรียนที่มีนักเรียน 
121 คน ขึ้นไป โรงเรียนละ 2 คน จ านวน 75 โรงเรียน และบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 
16 คน รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 210 คน โดยมีนางมะลิวรรณ ศรีนา นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ
พิเศษ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ 
 1.16  วันที่ 10 สิงหาคม 2563 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่ (ครูผู้ช่วย) ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี               
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้าราชการครูบรรจุใหม่ (ครูผู้ช่วย) มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน 
น ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และองค์ความรู้ ในการ
พัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ การด ารงชีวิตที่มีความสุขในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการ ด าเนินการจัด
ประชุมเป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2563 ผู้คณะวิทยากรให้ความรู้ประกอบด้วย 
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
 1.17  วันที่ 14 สิงหาคม 2563 น าคณะบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอดอนสัก ร่วมท ากิจกรรมท าความดี สร้างจิตส านึก
สาธารณะ (ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการท าความดี สร้างจิตส านึกสาธารณะ)                  
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ณ โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา อ าเภอดอนสัก 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างจิตส านึกสาธารณะ รู้จักเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
เกิดภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร โดยมีนางสาวอารีย์ มลไชย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะนกเภา คณะครู 
บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะนกเภา และชุมชนในพ้ืนที่เกาะนกเภา ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วม
กิจกรรมในครั้งนี้ด้วย 
 1.18  วันที่ 18 สิงหาคม 2563 การขับเคลื่อนการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                
(องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ณ ห้องประชุม
เมืองคนดี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 การขับเคลื่อนฯ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพ่ือ 1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (องค์กรคุณธรรม) 
ต้นแบบ 2. เพ่ือสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของส านักงาน   
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ พร้อมสร้างเครือข่ายขยายผล                  
ให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนๆ 
 1.19  วันที่  20 สิงหาคม 2563 เยี่ยมครอบครัวของเด็กชายศิวัช ไชยจันทร์ นักเรียน                       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดคีรีวง เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจและมอบเงินจากกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่
เดือดร้อนฉุกเฉิน จ านวน 4 ,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวนักเรียนดังกล่าว             
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น เนื่องจากบ้านพักอาศัยถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหลังและทรัพย์สินภายในบ้าน
เสียหาย เหตุเกิด บ้านเลขที่ 15/5 หมู่ที่ 2 ต าบลปากแพรก อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่      
18 สิงหาคม 2563 เวลาประมาณ 12.30 น. พร้อมนี้นายจ าลอง คงสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคีรีวงและ
คณะครูโรงเรียนวัดคีรีวง ได้ช่วยเหลือนักเรียนเป็นการเบื้องต้นแล้ว และน านักเรียน ไปเปิ ดบัญชีธนาคารเพ่ือ
รับเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา บัญชีธนาคารออมสิน สาขาดอนสัก บัญชีเลขท่ี 020336928203 ชื่อบัญชี 
เงินช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย โรงเรียนวัดคีรีวง เพ่ือ ด.ช.ศิวัช ไชยจันทร์ และผู้บริหารสถานศึกษาใน
อ าเภอดอนสักได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนดังกล่าวด้วย 
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 1.20  วันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2563 การอบรมโครงการพัฒนาครูผู้สอน ระดับปฐมวัยใน
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาครูปฐมวัยผู้รับผิดชอบโรงเรียนใน
โครงการให้มีความรู้ ความเข้าใจในการทดลองเบื้องต้น และความรู้เฉพาะทาง โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้ อย  ประเทศไทย  ผู้ เข้ าร่ วมอบรมประกอบด้ วยครูผู้ สอนระดับปฐมวัย  โรงเรียน ใน โครงการ                               
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2554 - 2561 รวมจ านวน 60 คน  
 1.21  วันที่ 2-4 กันยายน 2563 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ประกันคุณภาพในสถานศึกษาด้วยระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ณ โรงแรม
โบ๊ต ลากูน รีสอร์ท อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งการขับเคลื่อน
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและกฎกระทรวง การประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ที่มีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา และบุคลากรใน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 รวมจ านวนทั้งสิ้น 60 ราย  
 1.22  วันที่ 6 กันยายน 2563 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ.2563 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มอบหมายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา                  
สุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นหน่วยพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้แก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก จ านวน 102 คน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
จ านวน 51 คน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 51 คน ซึ่งการด าเนินการพัฒนาครั้งนี้ 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ค.ศ.ก าหนด โดยจัดขึ้น ระหว่างวันที่  6 -20 กันยายน 2563                        
รวม 15 วัน แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 เป็นการสร้างเสริมสมรรถนะของรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 6-12 กันยายน 2563 เป็นเวลา 
7 วัน ระยะที่ 2 เป็นการเรียนรู้สภาพจริง ระหว่างวันที่ 13 -17 กันยายน 2563 จ านวน 5 วัน ระยะที่                 
3 การจัดท าและน าเสนอแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษา ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2563 จ านวน 3 วัน การด าเนินงานพัฒนา 
ได้รับการสนับสนุนบุคลากรจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต 1 ,                 
เขต 2, เขต 3 และ สพม.11 เป็นคณะกรรมการด าเนินงาน รวมจ านวน 50 ท่าน  
 1.23  วันที่  7 กันยายน 2563 การประชุมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต                     
(สื่อภาพยนตร์สั้น) ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือส่งเสริมพัฒนาครู                  
ในโรงเรียนสุจริตให้สามารถด าเนินงานตามกิจกรรม กระบวนการ การด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
    ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  (เอกสารหมายเลข 1) 
    ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่  2/2563 เมื่อวันที่                 
19  มิถุนายน  2563  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมแต่อย่างใด 
    มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2563  
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
     3.1  เรื่องสืบเนื่อง 
    - 
             3.2  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
    3.2.1  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity  and  Transparency  Assessment  Online : ITA  Online)  ประจ าปี
การศึกษา 2563  ผลปรากฏว่า  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 อยู่ในล าดับ
ที่  51  จากจ านวน  225  เขตพ้ืนที่  มีคะแนนรวม  92.49  คะแนน  ระดับ  A  สูงกว่าปีที่ผ่านมา 

N = 225 
 

ปีงบประมาณ ล าดับที่ คะแนน ระดับ ผลการประเมิน 
2562 81 87.93 A ผ่าน 
2563 51 92.49 A ผ่าน 

    ที่ประชุม  รับทราบ 
 
    3.2.2  โรงเรียนบ้านเกาะเต่า  อ าเภอเกาะพะงัน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา  
ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  รายชื่อนักเรียน  นักศึกษา  และ
สถานศึกษา  ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน  ประจ าปีการศึกษา  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  ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ปีที่ผ่านมา 
    3.2.2.1 มอบหมายศึกษานิเทศก์  ผู้บริหารโรงเรียน  ตลอดจนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  ในสังกัด ท าหนาที่ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา  ในรูปคณะอนุกรรมการ  และคณะท างานภาคสนาม 
     3.2.2.2 จัดท าแผนการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาประจ าป                  
ใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน  เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา แลวแจงใหสถานศึกษาในสังกัดทราบ 
     3.2.2.3 ศึกษา วิเคราะห วิจัย ด าเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การศึกษา การบริหารการศึกษาโดยมุงผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เพ่ือการเตรียมรับการนิเทศติดตามและประเมินผลจากหนวยงานภายในและภายนอก 
     3.2.2.4 รายงานผลการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเสนอผูบังคับ
บัญชาและคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     3.2.2.5 ประสานใหหนวยงานและเจาหนาที่เพ่ือชี้แจง ใหถอยค าหรือสงเอก
สารและหลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
    ที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
  4.1  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ส าหรับเป็นแนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการชุดต่อไป 
    -  ที่ประชุมเสนอแนะให้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือตัวแทน  ก.ต.ป.น. เข้าร่วมตรวจเยี่ยม
สถานศึกษาด้วย  หรือ  เป็นส่วนหนึ่งในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา  เพ่ือจะได้
ข้อมูลที่ถูกต้อง  ตรงกับสภาพบริบทของสถานศึกษา  และมีแนวทางในการหาทางช่วยเหลือแนะน าที่ตรงจุด
ต่อไป 
    -  การเขียนข้อเสนอแนะในรายงานผลการด าเนินงาน  ให้เสนอแนะข้อบกพร่องของ
ผู้รับผิดชอบเอง  ไม่ควรเสนอแนะหรือแก้ที่ผู้ถูกประเมิน  เพราะจะแก้ไขปัญหาไม่ได้ 
 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ  
   5.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้
คณะกรรมการด าเนินการจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ท าคุณประโยชน์แก่แผ่นดิน  ในวันที่  29  กันยายน  
2563  ณ  โรงแรมไดมอนด์  พลาซ่า  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
เลิกประชุมเวลา  16..30  น. 
 
 

             อรุณศรี  จงจิตต์ 
          (นางอรุณศรี  จงจิตต์) 
ศึกษานิเทศก์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 
          ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
                ชูศักดิ์  ชูช่วย 
            (นายชูศักดิ์  ชูชว่ย) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 


