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รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึก ษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึ ก ษาสุราษฎร์ ธานี เขต 1
ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2652
ณ ห้องประชุมสานักงานเขตพื้นที่การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุราษฎร์ ธานี เขต 1
------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายชูศักดิ์ ชูช่วย

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 1
ประธานคณะกรรมการ
2. นายสัญญา รอดดา
กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
3. นางเยาวภา วงศ์กองแก้ว
กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน
4. นายสุทธิพงษ์ ทองสร้าง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายธนิต สาเมือง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นายพรพันธุ์ศักดิ์ พาหะมาก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นายมนต์ชัย วุฒิพงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8. นายเทพสิน ผ่องแก้ว
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9. นายชาญชัย ชื่นพระแสง
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมิน ผลการจัดการศึก ษา
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวณฐกร รักษ์ธรรม ศึกษานิเทศก์ (ผู้ช่วยเลขานุการเลขานุการ กตปน.)
2. นางสาวจิราวรรณ ศรีวิเวก ศึกษานิเทศก์
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึก ษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จั ดทาแนวทางการลดและ
คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องส่ง กาจัดลงอย่างน้ อย ร้อยละ 5 โดยการ
- จัดตั้ง “คณะคณะกรรมการดาเนินการจัดการขยะ (ลด คัดแยกขยะ)
- สร้า งความตระหนั กและความร่ ว มมื อจากบุ ค ลากรในส านั ก งาน ทุก ระดั บ ทุ กฝ่ า ย
นาไปเป็ นหลัก ในการปฏิ บั ติอ ย่า งจริง จัง ต่ อเนื่อ ง และยั่ งยื น โดยให้ ค วามรู้ ในการคั ด แย กประเภทขยะ มี 4
ประเภท ได้แก่ ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป
1.2 การจั ด ประชุ ม วิช าการขั บ เคลื่ อ นการศึ ก ษาด้ ว ยเทคโน โยลี ดิ จิ ทั ล ภายใต้ ชื่ อ งาน
“EDUdigital 2019” จุ ดจัด สพม.11 ระหว่า งวันที่ 9-10 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อาเภอเมือ ง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1.3 การขับเคลื่อน 5 ขั้ นตอนคุณภาพของสานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์
ธานี เขต 1 ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 สืบค้ นทวนซ้า ขั้น ตอนที่ 2 เน้ นย้าความรู้ ขั้นตอนที่ 3 หมู่มิตรคิด คู่
ขั้นตอนที่ 4 เชิดชูยกย่อง และขั้นตอนที่ 5 เครือข่า ยขยายผล
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1.4 สานั กงานศึก ษาธิก ารจั งหวัด สุราษฎร์ ธานี ประกาศรายชื่ อผู้ได้ รับการคัด เลือ กเพื่อ บรรจุ
และแต่ง ตั้งให้ด ารงตาแหน่ งผู้อ านวยการสถานศึก ษา สังกั ดส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ นพื้ นฐาน ปี
พ.ศ.2561 ซึ่ง มี ข้า ราชการครู ที่ บ รรจุ ในสานั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึก ษาปร ะถมศึ กษาสุร าษฎร์ ธานี เขต 1
จานวน 24 ราย ใน 24 โรงเรียน บรรจุแต่งตั้งในวันที่ 1 มีนาคม 2562
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (เอกสารหมายเลข 1)
ผู้เข้ าประชุ มได้ร่ว มกั นตรวจสอบรายงานการประชุม ครั้ง ที่ผ่ านมา (ครั้งที่ 5/2561
วันที่ 29 กันยายน 2561)
มติทปี่ ระชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
3.1 เรือ่ งสืบเนื่อง
3.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.2.1 ผลการประเมิน ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิ ทธิภ าพในการปฏิบั ติ
ราชการ (KRS : KPI Report System) รอบที่ 2 ปี 2561 ผลการประเมิ น มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย เท่ า กั บ
4.53034 (เอกสารหมายเลข 2)
3.2.2 รายงานผลการปฏิ บั ติ งานการวั ด และประเมิ นผลคุ ณภาพผู้เ รีย น ประจ าปี
การศึกษา 2561 ขณะนี้ดาเนินการไปแล้วจานวน 5 รายการ และจะประเมินในเดือนมีนาคม 2562 อี ก
2 รายการคือ การสอบปลายปีโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานของ สพฐ. และการสอบ NT ของนักเรียนชั้น ป.3
(เอกสารหมายเลข 2)
3.2.3 การแข่ ง ขั น งานมหกรรมความสามารถทางศิ ล ปหั ต ถกรรม วิช าการแ ละ
เทคโนโลยีของนัก เรียน ปีก ารศึ กษา 2561 ระดั บชาติ (ภาคใต้) เมื่อวั นที่ 8-10 มกราคม 2562 และวัน ที่
21 มกราคม 2562 มีส ถานศึกษาเป็น ตัวแทนระดับเขตพื้น ที่จานวน 71 โรงเรียน 207 กิจ กรรม ผล
การแข่งขัน สานักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสุร าษฎร์ธานี เขต 1 อยู่ ลาดับที่ 4 ของภาคใต้ ลาดับที่ 1
ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี (เอกสารหมายเลข 2)
3.2.4 โครงการโรงเรี ย นคุ ณ ภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรี ย น คุ ณ ภาพ)
โดยนายกรัฐ มนตรี มี นโยบาย “1 ต าบล 1 โรงเรีย นคุ ณภาพ” เน้ นการพั ฒ นาโรงเรี ยนให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐานตามบริบทของตนเอง เกิดความเท่าเที ยมและครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อลดความเหลื่ อมล้าด้ านการั ด
การศึ กษาของประเทศ เป็ น การสร้า งโรงเรี ยนให้ มีความพร้อ มในการจั ดการเรี ยนการสอน มี อุ ปกรณ์ แ ละ
สิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้ อต่อการเรีย นรู้ ผู้บ ริหารและครูที่มีประสิทธิ ภาพ และทุก ภาคส่ วนมีส่ วนร่วมในการ
ส่งเสริมและสนับ สนุ นให้เกิ ดการจัด กระบวนการเรีย นรู้ ที่มีประสิท ธิภ าพให้ กับ ผู้เรี ยน โดยมีแ นวทางในการ
ดาเนินการคัดเลือกโรงเรียนในรูปของคณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรอง ให้ความเห็นชอบตามหลัก เกณฑ์การ
คัดเลือกโรงเรียนในระดับตาบล ระดับอ าเภอ และระดับจัง หวัด ซึ่งมี โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจ านวน 34
โรงเรียน (เอกสารหมายเลข 3)
3.2.4 ผลการนิเทศการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 (เอกสารหมายเลข 4)
3.2.5 การรั บ เด็ ก เพื่ อ เข้ า ศึ ก ษาระดั บ ก่ อ นประถมศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
(สาหรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์) สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562
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ส านั ก งานคณะกรรมการ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานได้ ป ระกา ศนโยบายและแน ว
ปฏิ บั ติ ก ารรั บ นั ก เรี ย น ปี ก ารศึ ก ษา 2562 ซึ่ ง ได้ ก าหนดแนวปฏิ บั ติ วิ ธี ก ารรั บ นั ก เรี ย น ใน ระดั บ ก่ อ น
ประถมศึก ษา โดยให้ส านัก งานเขตพื้ นที่ก ารศึ กษาจัดหาที่เ รียนให้เด็ กก่อ นประถมศึกษาได้ เข้าเรียนตามความ
เหมาะสม ให้ รั บ เด็ ก ก่ อ นประถมอายุ 3-5 ปี ที่ อ ยู่ ใ นเขตพื้ น ที่ บ ริ ก ารของโรงเรีย นโดยไม่ มีก ารสอบวั ด
ความสามารถทางวิช าการ ถ้ายั งไม่เ ต็มให้ รับเด็ กนอกเขตพื้นที่ บริการได้ กรณี ที่มีผู้ สมัครเกินจ านวนที่รั บได้ใ ห้
ใช้วิธีการจับ ฉลากในการกาหนดแผนการรับ เด็กก่อนประถมศึกษาอายุ 3 ปี เข้าเรียน โดย สพฐ.ได้ กาหนดแนว
ปฏิบั ติใ นการรั บเด็ กเพื่ อเข้ารั บการศึ กษาระดับ ก่อ นประถมศึ กษาในสถานศึ กษาขั้น พื้น ฐาน (สาหรับ เด็ก อายุ
3 ปีบริบูรณ์) (เอกสารหมายเลข 5)
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
4.1 แนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึก ษา ปีการศึกษา 2562
4.1.1 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล จ านวน 3 คณะ เพื่อท า
หน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
4.1.2 แต่งตั้งคณะทางานติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา จ านวน 3
คณะ เพื่อทาหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาภาคสนาม
4.1.3 น าผลที่ ไ ด้ จ ากการติ ด ตาม ตรวจ สอบ และประเมิ น ผลการจั ด กา รศึ ก ษา
มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อนาผลไปใช้ในการวางแผนการนิเทศการศึกษาโดยคณะศึกษานิ เทศก์ ต่อไป
มติที่ประชุม เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การพั ฒนาผู้บ ริหารสถาศึกษาใหม่ จะดาเนินการแต่งตั้งบริห ารโรงเรีย นเพื่อเป็น ที่ปรึกษา
ให้อาเภอละ 2 คน และมี การพัฒนาศัก ยภาพเกี่ยวกั บการบริหารงานในตาแหน่ ง ซึ่งวัน เวลา และหลักสูต ร
การฝึกอบรม เมื่อวางแผนการดาเนินงานเสร็จแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป
เลิกประชุมเวลา 17.00 น.
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

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

