
1 

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 

คร้ังที ่ 4/2558 

วันที่  8  เมษายน  2558 

ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า  อาํเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ผู้เข้าประชุม   
    
 สพป.สฎ.1   

1 นายประทีป  ทองด้วง รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

2 นายสัญญานนท ์ พรหมมณ ี รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

3 นายผัน  หอมเกต ุ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

4 นายมณีโชต ิ แพเรือง รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

5 นายไพจิตร  รักษาสรณ์ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

6 นายมนต์ชัย  วุฒิพงศ์ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

7 นางณันศภรณ ์ นิลอรุณ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธาน ีเขต 1 

8 นายสมชาย  สําอางค์กาย นักประชาสัมพนัธ์ชํานาญการพิเศษ  แทน ผอ.กลุ่มอํานวยการ 

9 นางจรัสศร ี พรหมกล่ิน ผอ.กลุ่มบรหิารการเงินและสินทรัพย ์

10 นางอารยา  จันทว ี ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน 

11 นางทัศนีย ์ รุ่งเรือง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 

12 นายชูศักดิ์  แกว้นุ่น รักษาการ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 

 อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  

13 นางสาวสุพรรณี หิริศักดิ์สกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านควนยูง 

14 นายชํานาญ หนูจีนเส้ง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านซอย 10 

15 นายอโณชัย  วิเศษกล่ิน ผู้อํานวยการโรงเรียน นิคมสร้างตนเอง  

16 นายจิรพัส  ทองสีทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านซอย 2 

17 นายพรศักดิ ์ คงฤทธิ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านท่าเพชร 

18 นายสุนัย  ตรียทุธ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านบางใหญ่  

19 นายวิสิทธิ์ จติร์เลขา ผู้อํานวยการโรงเรียน ชุมชนวัดสุนทรนิวาส 

20 นางขวญัใจ  บุญสินธุ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านบางชุมโถ 

21 นางจุราภรณ ์ คงเจรญิ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดสมหวัง 

22 นางวิลาศ บุญเกตุ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านสุชน 

23 นางสาวริยาภรณ์  ยงคณะ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดกลางใหม่ 

24 นายนันทวัฒน์  สุวรรณนติย ์ ผู้อํานวยการโรงเรยีน  วัดโพธิ์นิมิต  
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25 นายพงศ์ศักดิ ์ ปัญญานันท ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดท่าทอง 

26 นายสุชาติ  ราชแป้น ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านสันติสุข  

27 นางปุญชรัศมิ ์ ชัยบุญ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดนทีคมเขต 

28 นายวัฒนา  ชัยสวัสดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดแหลมทอง  

29 นายไพรัตน์  เพชรทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน อนุบาลสุราษฎร์ธาน ี

30 นายศุภชัย  เวชกุล ผู้อาํนวยการโรงเรียน บ้านโพหวาย 

31 นายประสาน  บัวนเพชร ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดบางใบไม ้

32 นายนิวัต ิ ทวยเจริญ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลองสุข 

33 นายสุชาดา  ล่ิมสวัสดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดประสิทธาราม 

34 นางสาวสุดใจ  สุวรรณวิเชียร ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดชลธาร  

35 นางปภาดา  สุภาพรเหมินทร ์ ครูชํานาญการ (รกัษาการ)  ผู้อาํนวยการโรงเรยีนวัดโชติการาม   

36 นายไพรตัน์  ภูวร ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดบุญบันเทิง  

37 นายกฤษณะ  นคิมประศาสน์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านทอนหญ้าปล้อง 

 อําเภอกาญจนดิษฐ์   

38 นายจํานงค์  นวลขาว ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลองสระ  

39 นายจรูญ  เมืองเสน ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดคงคาล้อม 

40 ว่าที่ ร.อ.นพรตัน์  พรหมมณ ี ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านม่วงลีบ 

41 นายนฤนาท  สงพรหม ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านกําสนประชาสรรค์  

42 นางจรยิา  ซึ้งสุนทร ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านกําสนราษฎร์อุทิศ  

43 นางสุริยา  เครอืรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดเขานางเภา 

44 นางสาวกรกฎ  ชูทวด ครูชํานาญการ (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัวังไทร  

45 นายเอกรินทร์  บุญยะโพธิ ์ ครูชํานาญการ (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคีรรีอบ  

46 นายวินัย  จันทร์สวา่ง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านไสใน  

47 นายสัญญา  รอดดํา ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านแม่โมกข์  

48 นายขวัญชยั  ชูช่อเกต ุ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านบ่อน้ําร้อน 

49 นางสายชล  ไชยธวัช ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกงหนิง  

50 นายสุขสวัสดิ ์ จิตติอาภรณ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านศิลางาม 

51 นายประวิทย์  เพชรรกัษ ์ ผู้อาํนวยการโรงเรียน วัดบ้านใน 

52 นายสุริยา จันทร์สงค์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 

53 ว่าที่ ร.ต.อัมโร  รักช่วย ผู้อํานวยการโรงเรียน ไทยรฐัวิทยา 88 (บ้านคลองควน)  

54 นางเสาวรี  ชูชาํนาญ ครูชํานาญการ (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัอุทยาราม  

55 นางเบญจมาศ  วงศ์พงษ์คํา ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนหลวง  

56 นายจติณรงค์ ชยัชนะ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านวังทองสามคัคี 
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57 นายนิคม  บัวแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดประสพ 

58 นางสุนีย ์ ขันฤทธ์ิ ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนสน   

59 นายเดโช  ใจด ี ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดดอนยาง  

60 นายสมัย  อุ่นใจ ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทา่โพธิ์  

61 นายสาธิต  สร้างสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดเขาพระน่ิม 

62 นางสาวอารี  มลไชย รองผู้อํานวยการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)   

63 นางรัตน์เกล้า  จันทร ครูวิกฤติ (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบ่อโฉลก  

64 นายทัศนีย์  เพลงสันเทียะ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านทับท้อน  

65 นายพินิต  แสงแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านบางสําโรง  

66 นายจรูญศักดิ์ เอกเพชร ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดเขาแก้ว 

67 นายสุเทพ  ประเสริฐ ผู้อาํนวยการโรงเรียน วัดแสงประดษิฐ ์

68 นายพรทิพย์ เพชรเกือ้ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดวชิรประดิษฐ ์

69 นายมานิต  จิตสงค์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดนิกรประสาท  

70 นายประมวล  ถนอม ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดกาญจนาราม  

71 นายสุรเชษฐ ์ ปานแดง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหนองเปล  

72 นางจุร ี วิชิตแยม้ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดพ่วง 

73 นายเอนก  ปัทมพงศา ผู้อาํนวยการโรงเรียน บ้านปากกะแดะ 

74 นายวันชัย  เกิดพัฒน์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านท่าเสาเภา  

75 นายวีระพงค์  ไชยามาตย ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดกงตาก 

76 นายทนุพันธ์  หริัญเรือง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านห้วยด่าน  

77 นางยุพา  ลิมสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหัวหมากบน 

78 นายโชติรัตน์  ฤทธิภักด ี ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหัวหมากล่าง  

79 นายโกวทิย์  หตีนาคราม ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านห้วยโศก 

80 นายเกียรติชาย  ชาสุวรรณ ครูชํานาญการ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน  

81 นางพิลาวรรณ ชัยรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านไสขาม 

82 นางศุภรัตน์ เทพเล่ือน ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดปากคู 

83 นายสิทธิพล พรหมมณ ี ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านไสตอ 

84 นายประพันธ ์ โชติช่วง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลองกรดู  

85 นายวินัย  เมฆเสน ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดพุฒ 

86 นางสุนีย์  เวชกลุ ครูชํานาญการพิเศษ (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนนมิิต  

87 นางไพเราะ  ใจจ้อง ครูชํานาญการ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านวงัหวาย  

 อําเภอดอนสัก   

88 นายจรัญ  ทําการเหมาะ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลองคราม  



4 

89 นายชัยรัตน์  บุญนาค ผู้อํานวยการโรงเรียน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม9้ 

90 นายอดุลย์  สมเจริญ ครูชํานาญการ (รกัษาการ) ผู้อาํนวยการโรงเรยีนบ้านดินแดงสามัคคี  

91 นายจําลอง  คงสุข ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดคีรีวง  

92 นางสุณี  รกัเมือง ติจันทึก ครูชํานาญการ (รกัษาการ)  ผู้อาํนวยการโรงเรยีนบ้านใหม่สามัคคี  

93 นายรังสฤษฎ์  พิณนรุาช ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคอกช้าง 

94 นางวินันทา  จุย้จุลเจิม ครูชํานาญการ (รกัษาการ) ผู้อาํนวยการโรงเรยีนบ้านดอนเสาธง  

95 นายธรากร  สงฤทธิ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดนอก  

96 นายสุนทร  ทองศร ี ครูชํานาญการ (รกัษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรยีนบ้านศรีชัยคราม  

97 นายวิตร  วงศ์พงษ์คํา ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดชลคราม 

98 นางฤทัยรตัน์  แกว้จํารัส ครู  (แทน)  ผู้อาํนวยการโรงเรยีนวัดนทวีัฒนาราม  

99 นายคํารณ ช่วงชุณห์ส่อง ผู้อํานวยการโรงเรียน ชุมชนบ้านนางกํา 

100 นายเกรียงศักดิ ์ เพชรทอง ครูชํานาญการ (รกัษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรยีนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม 

101 นางสุกัญญา  ชูทอง ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดทอ้งอ่าว  

102 นายธันวา  ทับทิมทอง ครูชํานาญการ (รกัษาการ) ผู้อาํนวยการโรงเรยีนบ้านเกาะแรต  

103 นางสาวอุไร  จนัทร์นวล ครูผู้ช่วย  (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเกาะนกเภา  

104 นายพูลสวัสดิ์ ใจเต็ม ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดเขาสุวรรณประดิษฐ ์

105 นายอนันต ์ ปานสังข ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านปากดอนสัก 

106 นายจรัส  เดชศร ี ครูชํานาญการ (รกัษาการ)  ผู้อาํนวยการโรงเรยีนบ้านห้วยเสียด  

107 นายวีระพัฒน์  ช่วยบํารงุ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดสิงขร  

108 นายวิชัย  มาศศรี ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านน้ําฉา  

109 นายพีระพล  สาระคง ผู้อํานวยการโรงเรียน เกาะพลวย 

 อําเภอเกาะสมุย   

110 นายวิสาร บุญล่ี ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านดอนธูป 

111 นายประยูร  ปาลคะเชนทร ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านอ่างทอง 

112 นางสาววรรณา  จินา ผู้อํานวยการโรงเรยีน วัดแจ้ง 

113 นางวณิชชา  เดีย่ววาณิชย ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดนาราเจริญสุข 

114 นายสุขเกษม  ยมบุญ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดคีรีวงการาม 

115 นายบัญญต ิ พูลผล ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหน้าค่าย 

116 นางฉวีวรรณ  พรหมช่วย ครู  (แทน)  ผู้อาํนวยการโรงเรยีนวัดสันติวราราม  

117 นายกาย  ในจิตต์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดประเดิม  

118 นางปัทธี  ศรีคง ครูชํานาญการ (รกัษาการ) ผู้อาํนวยการโรงเรยีนวัดคุณาราม  

119 นายเทพบรรจง  พูลสวัสดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดกลาง  

120 นายนิมิต  ผลผลา ครูชํานาญการพิเศษ(รักษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบุณฑริการาม  
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121 นางสาวเบญจวรรณ  บญุสิน ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดสว่างอารมณ ์ 

122 นายโสมนัส  ศรีขวัญ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหาดงาม 

123 ว่าที่ พ.ต.มนตร ี อินทร์แก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านปลายแหลม  

124 นายณรจกัร  บญุรักชาต ิ ครูชํานาญการ (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบา้นแหลมหอย  

125 นายประสิทธิ์  วาณิชย์เจริญ ครูชํานาญการ (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรยีนวดัภูเขาทอง  

126 นายสุชาติ  สุขสม ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านบ่อผุด 

 อําเภอเกาะพะงัน   

127 นางนงค์นพพร  ฟิลิป ครู  (รกัษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท้องนายปาน  

128 นายวรรณกร  วณิชชาภิวงศ์ ครู (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหาดริ้น  

129 นายวิโรจน์  ทองถงึ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านเกาะเต่า 

130 นางมนพัทธ ์ เพ็งทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดราษฎร์เจริญ 

131 นายสุวัช เพียรเกษตร ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านมะเดื่อหวาน 

132 นางเบ็ญจวรรณ  มุนเนียม ครูชํานาญการพิเศษ (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโฉลกหลํา  

133 นายวัชรินทร ์ วรเวทย์ชลิต ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดสมัยคงคา 

134 นายมานิจ  ศรทีองกุล ครูชํานาญการ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านศรธีน ู 

 โรงเรียนเอกชน   

135 นางสาวกนิษฐา  หนูรอด ผู้อํานวยการโรงเรียน อนุบาลเสาวลักษณ ์

136 นางสาวปภีร์  บุญเล้ียง ผู้อํานวยการโรงเรียน อุ่นรัก 2 ภาษา 

137 นางสาวมาลี  ตัง้ฐานานุศักดิ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน อนุบาลวิจิตรา 

138 นางจันทมณี  เนียมกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน อนุบาลกุลบุตร 

139 นางราตรี  วงศ์วานิล ผู้อํานวยการโรงเรียน ธีราศรมสุราษฎร์ (แทน) 

140 นางสาวกนกพร  ล่ิมสุวรรณโรจน์ ผู้อํานวยการโรงเรียน จอย 

141 นางจนัทรา  พทุธชื่น ผู้อํานวยการโรงเรียน ศรีมิลินทร์อนุสรณ์ (แทน) 

142 นางสาวสายสุดา  กิจประยรู ผู้อํานวยการโรงเรียน ธิดาแม่พระ 

143 นายบุนยธร  สุนทร ผู้อํานวยการโรงเรียน เทพมิตรศึกษา (แทน) 

144 นางจรรยพร  สัมพันธ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน สัมพันธศึกษา 

145 นางหทยัรัตน์  บัวทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน เรืองดรณุีวิทยา 

146 นางจริาพร  โสตรโยม ผู้อํานวยการโรงเรียน ยุวศึกษา 

147 นางนัยนา  รําไพ ผู้อํานวยการโรงเรียน มานิตานุเคราะห์ (แทน) 

148 นายอาทิตย์  จนัทร์ส่งแสง ผู้อํานวยการโรงเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร ์

149 นางกิตติกุล  บวัแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียน อนุบาลชุลีกร 

150 นางหทยักาญจน์  อหันตะ ผู้อํานวยการโรงเรียน อนุบาลขวัญยืน 

151 นางจําเป็น  บรรจงช่วย ผู้อํานวยการโรงเรียน เซนต์โยเซฟเกาะสมุย (แทน) 



6 

152 นางรัตน์ศรี  แช่มชื่น ผู้อํานวยการโรงเรียน อนุบาลศรีสุรัตน์ 

153 นายสุชาติ  เหล่ากอ ผู้อํานวยการโรงเรียน วมินทรว์ิทยา (แทน) 

154 นางอุทยั  โอม ี ผู้อํานวยการโรงเรียน อนุบาลอุทัยทิพย์ 

155 นายดนัย  ประสูตร์แสงจันทร ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน อุ่นรักเกาะสมุย 

156 นางขนิษฐา  อรณุคง ผู้อํานวยการโรงเรียน อนุบาลเมธัส 

157 นางสาวอัชฌาดา  สายทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน ปัญญาด ี

158 นางเสริมสุข  ชืน่บาน ผู้อํานวยการโรงเรียน อนุบาลเสริมสุข 

159 นายปิยะ  ชนะศักดิ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน มอ.วทิยานุสรณสุ์ราษฎร์ธาน ี

160 นายยุทธพงศ์  ภัทรคุปต ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน ศิริสาธิต 

161 นางราตรี  เสนามิตร ผู้อํานวยการโรงเรียน อนุบาลพัชรพร 

162 นางพิชาพัชญ์  เครือสิทธินนท ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน นานาชาติเอส ซี แอล 

163 นางสาววรรณี  ศรีขวัญ ผู้อํานวยการโรงเรียน นานาชาติสมุย 

164 นายวัชริศ  เบญจพรกุลนิช ผู้อํานวยการโรงเรียน อนุบาลเพลงพิณ 

165 Mr.Christopher  Andersen แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลกัลยารัตน ์

166 นางสาวลักษณี  สุธีอิสริยะกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน นานาชาติสุราษฎร์ธาน ี

167 นายเมธี  วณิชชานนท ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน อนุบาลคิดดี 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม   

1 นางดวงมณี  ฉิมพลี นักจัดการงานทัว่ไปชํานาญการ 

2 นางสุมณฑา  วงศ์วิเชียร นักตรวจสอบภายในชํานาญการ 

3 นางสาวพิมพ์มาดา  เรืองนุ้ย นักประชาสัมพนัธ์ชํานาญการ 

4 นางสาวณัฏยา  เขียวสวัสดิ ์ เจ้าหน้าทีธุ่รการ 

5 นางเสาวลักษณ ์ สังข์ทอง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

6 นางกฤษณา  ธนอารักษ ์ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

7 นางสาวนันทนชั  สิริเวชพันธุ ์ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

8 นางนัยนา  เกิดศรี นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

9 นางอรทัย  เทพนวล โรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย 

10 นางรําพงึ  จิตตอิาภรณ ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 

11 นางสุพัตรา  หกราช โรงเรียนธรีาศรมสุราษฎร ์

12 นางอมรา  ปอ้งปราบ โรงเรียนมานิตานุเคราะห ์

13 นางเยาวพา  โภชนสมบูรณ์ โรงเรียนศรีมิลินทร์อนุสรณ ์
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ผู้ไม่มาประชุม   

1 นายสุมนต์  ศิรธิรรม รอง ผอ.สพป.สุราษฎรธ์านี เขต 1 ติดราชการ 

2 นางสาวประภาพรรณ  รอบคอบ รักษาการ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ติดราชการ 

3 นายภิญโญ  ไม้ทองงาม รักษาการ ผอ.กลุ่มบริหารงานบคุคล  

4 ผู้อํานวยการโรงเรียนวดับางกล้วย 

5 ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนราชา 

6 ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านใต้ 

7 ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลค่ายวิภาวดีรงัสิต 

8 ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 

9 ผู้อํานวยการโรงเรียนตวงวิชชพ์ฒันา 

10 ผู้อํานวยการโรงเรียนวทิยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธาน ี

11 ผู้อํานวยการโรงเรียนวทิยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ 

12 ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลขวัญชนก 

13 ผู้อํานวยการโรงเรียนการกุศลวัดละไม 

14 ผู้อํานวยการโรงเรียนวทิยาลัยเทคโนโลยีสมุยบริหารธุรกิจ 

15 ผู้อํานวยการโรงเรียนดารุสสลามวิทยา 

เริ่มประชุม  เวลา  13.15  น. 
ประธานในที่ประชุม (นายประทีป  ทองด้วง) รอง ผอ.สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

1) จุดเทยีน-ธูปบูชาพระรัตนตรัย 
2) ที่ประชุมรว่มกนัสวดมนต์ไหวพ้ระ 
3) ชม VTR ประมวลภาพกิจกรรมในรอบเดือนมีนาคม 
4) พิธีมอบเกียรตบิัตร 

4.1  รายชือ่นวตักรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best  Practice) การพัฒนาการจัดการเรียนรูด้้วยกระบวนการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์

ท่ี เจ้าของผลงาน โรงเรียน ชื่อผลงาน 
1 นางวลัยรัตน์  เมฆมีเดช บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์การแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนท่ี

มีความต้องการพิเศษ เรียนร่วม  (LD)  บกพร่องด้านการคํานวณ   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5

2 น.ส.พวงรัตน์  จันทร์เอียด วัดสมหวัง ชั่งทุกวันสร้างสรรค์สมองประลองปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3
3 นางกาญจนา  โกละกะ วัดสมหวัง แบบฝึกมหัศจรรย์สร้างสรรค์การหาร                                 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2
4 นางมาลินี  เจนจิตรศิลป์ วัดสมหวัง การพัฒนาการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เร่ืองการบวก  การลบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1             
โจทย์มหัศจรรย์พาเพลิน

5 น.ส.จริยา  อ่อนละมุน บ้านท่าเพชร การสอนคณิตศาสตร์โดยใช้หลักบันได 9 ข้ัน 
6 นางฉวีวรรณ  ขันธ์พิเนตร วัดสมหวัง แบบฝึกคณิตศาสตร์คิดวิเคราะห์โจทย์                                   

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
7 นางอาภรณ์  อําพันกาญจน์   วัดสมหวัง ชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4
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4.2 ผลการประกวดคัดเลือก การพฒันาส่ือและนวัตกรรมการจัดการเรยีนการสอน  ในระดับปฐมวัย            
เพื่อนําไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดแก่เดก็ปฐมวัยในโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับอนุบาล 

รางวัลดเีด่น อันดับ 1 นางสาวพุทธรกัษา  ก้อนแก้ว  โรงเรียนวัดแจง้ 
รางวัลดเีด่น  อนัดับ 2 ว่าที่พันตรีมนตรี  อินทร์แก้ว  โรงเรียนบ้านปลายแหลม 

5)  แนะนําบุคลากร 
ผู้บริหารสถานศึกษา จากต่างเขตพื้นทีก่ารการศึกษา   จํานวน  1 ราย 

  นายวินัย  จันทร์สว่าง  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไสใน 
6) แนะนําผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน   จํานวน  4  ราย 

 6.1)  ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลเพลงพิณ  (ต.มะเรต็ อ.เกาะสมุย) 
 6.2)  ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลกัลยารัตน์  (อ.ดอนสัก) 
 6.3)  ผู้อํานวยการโรงเรียนนานาชาติสุราษฎรธ์านี (ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองฯ) 
 6.4)  ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลคิดดี  (ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก) 

 

ประธานกล่าวเปิดประชุม และแจ้งว่า  ผอ.สพป.สฎ.1  ติดภารกิจเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง                              
วันจันทร-์ศุกร์ ไม่สามารถไปเยีย่มผู้บริหารฯ ทีโ่รงเรียนได ้และดําเนินการตามระเบียบวาระประชุมดังนี ้
 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 
รายละเอยีดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 13 (หน้า 87) 
รองประทีป : เพื่อการอํานวยความสะดวกและลดภาระให้แก่ประชาชน  จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติการอํานวย

ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558  เป็นการกําหนดขั้นตอนและระยะเวลา
ในการพิจารณาอนุญาตการจัดให้มีช่องทางในการรับคําขอ ณ จุดเดียว  และให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
การขออนุญาตกับประชาชน  ประชาชนจะได้รับบริการจากหน่วยงานภาครัฐประหยัดเวลา  และขอ
ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูฯ  ทราบโดยทั่วกัน 

ที่ประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แลว้ 

  รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกดั สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ครัง้ที่ 3/2558                    
เมื่อวันที่  10 มนีาคม 2558 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (รายละเอียดได้แจ้ง                     
ทางเว็บไซด์ www.surat1.go.th) 

มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุม ครัง้ที่ 3/2558  เมือ่วันที่  10 มีนาคม 2558 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
รองมนต์ชัย : 
3.1 งานวิชาการ 

3.1.1  ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 
 1)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  คะแนนเฉล่ียร้อยละผลการสอบ O-NET สูงกว่าปกีารศึกษา  2556                 

จํานวน 5 กลุ่มสาระฯ ต่ํากว่าปกีารศึกษา  2556  จํานวน 3 กลุ่มสาระฯ รายละเอยีดดังเอกสารแนบ
วาระประชุม หมายเลข 1 (หน้า 7-15) 

2)   ระดับชั้นมธัยมศึกษาปทีี่ 3  คะแนนเฉล่ียร้อยละผลการสอบ O-NET สูงกว่าปีการศึกษา  2556                    
จํานวน 5 กลุ่มสาระฯ ต่ํากว่าปีการศึกษา  2556  จํานวน 3 กลุ่มสาระฯ รายละเอยีดดังเอกสารแนบ
วาระประชุม หมายเลข 1 (หน้า 16-24) 
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3)   ผลการเปรยีบเทียบผลการสอบกับระดับสังกัด และระดับประเทศ ปรากฏตามรายละเอยีดใน
เอกสารรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติชั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                   
และชั้นมัธยมศึกษาปทีี่  3  ปกีารศึกษา  2557 รายละเอยีดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 1 
(หน้า 6) 

4)  รายงานผลการทดสอบทางการศึกษา O-NET  ชั้น ป.6, ม.3, ม.6 ปกีารศึกษา 2557 ของ             
โรงเรียนเอกชน ประเภทในระบบ รายละเอยีดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 12                          
(หน้า 84-86) 

รองมนต์ชัย : 1. แสดงความยินดีโรงเรียนและนักเรียนที่มีผลสอบ  100 คะแนนเต็มในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ  และคณิตศาสตร์   

2. ให้ตรวจสอบจุดที่ควรเร่งพัฒนาเน่ืองจากคะแนนเฉล่ียของเขตพื้นที่ต่ํากว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ  
ได้แก่  ภาษาไทย – สาระหลักการใช้ภาษาไทย  สาระที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด คือการเขียน  ต้องไป
ตรวจสอบว่า  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของครูสามารถนํามาพัฒนาได้  วิเคราะห์สาเหตุว่า  
ครูไม่ค่อยมีความถนัดหรือไม่  การเน้นไปอยู่ที่การฟังการพูดหรือไม่   

3. ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรูอ้ื่น ๆ  จะเห็นได้ว่าระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  ต่ํากว่าระดับประเทศ         
อยู่  3 สาระฯ  คณิตศาสตร์, วทิยาศาสตร,์ ภาษาอังกฤษ   

รองประทีป :  แสดงความยินดกีับทกุโรงเรียนที่มีผลกรทดสอบทางการศึกษา O-NET  สูงกวา่ระดับประเทศ 
ที่ประชุม : รับทราบ 

 
3.1.2  โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

รองมนต์ชัย : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  กําหนดจดัโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เพื่อยกระดับมาตรฐาน
การศึกษา ระดบัประถมศึกษา  จํานวน  15 โรง ๆ ละ 5 คน  ระหว่างวันที่ 20-21  เมษายน 2558         
ณ โรงแรมทวินโลตัส 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

3.1.3  โครงการ ETPE 
รองมนต์ชัย : ตามที่  สพฐ. ได้มอบนโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยยึดภารกจิและพื้นที่

ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online  โดยเริ่มดําเนินการตัง้แต่วันที่ 1 เม.ย. 58  ในส่วนของ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทํา เว็บไซด์ ขณะนี้ สพฐ. เปิด TEPE ออนไลน์.org  มีคู่มือ ดาวน์โหลด
สามารถเข้าไปศึกษาได้ มวีัตถุประสงค์ 4 เรื่อง  เพื่อ 

1) เพื่อพัฒนางานในหน้าที่ของครแูละบุคลากรทางการศึกษา  
2) เพื่อการขอมีและต่อใบประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา                                 

(เกี่ยวขอ้งกับสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา) 
3) เพื่อการขอมีและเล่ือนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ (เกี่ยวข้องกบั ก.ค.ศ.)  
4) เพื่อการพัฒนาก่อนแต่งตั้งเข้าสู่ตําแหน่ง 
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ดูหน้าเว็บไซด์  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ –สมัครสมาชิก ตั้งชื่อผู้ใช้เป็นเลข 13 หลัก สามารถอบรมได้        
วันธรรมดา ตัง้แต่เวลา 16.00 น. และวันหยุด เรียนไดต้ลอดทัง้วัน  จงึประชาสัมพันธ์ใหข้้าราชการครู
ทราบโดยทั่วกัน 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

3.1.4  การประดับธงตราสัญลักษณ ์
รองมนต์ชัย : การประดับธงตราสัญลักษณ์คู่กบัธงชาติ มีแนวปฏิบัติข้อปฏิบตัิว่า มีพระบรมฉายาลักษณ์ หรือ

สาทิสลักษณ์ ธงชาติ (ขวามือ)  กรณีประดับรัว้อาคาร จะ ขวาสุด (รั้วสลับกันได้)  ธงอาเซียน               
ในการติด เรียงความลําดับตัวอกัษรภาษาองักฤษ เมื่อหันหน้าออกนอกอาคาร 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 
3.2 งานบริหารบุคคล 

3.2.1 การรับสมัครสอบแข่งขนัเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศกึษา  ตําแหน่งครูผูช้่วย สังกัด  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 คร้ังที ่1 ปี พ.ศ.2558   
จากการที่ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้มีประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง           

บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย โดยกําหนดรับสมัคร                 
ตั้งแต่วันที่  23-29 มีนาคม 2558 นั้น ปรากฏว่า มีผู้สมัครสอบรวมทัง้ส้ิน จํานวน 2,188 คน                                        
รายละเอยีดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 2 (หน้า 25) 
รองผัน : 1) การตรวจคุณสมบัติผู้สมัคร ผู้ผ่าน 2178 คน ขาดคุณสมบตัิ 10 คน 

2)  ใช้ห้องสอบ 90 หอ้ง- 3 สนามสอบที่ รร.เมอืงฯ 50 หอ้ง, รร.อนุบาลฯ 29 ห้อง                     
และ รร.วัดกลางใหม่ 11 ห้อง  

3) สพฐ. ออกขอ้สอบ และคณะกรรมการชุดตา่ง ๆ จะต้องใช้กรรมการคุมสอบ 180 คน 
 4)  สอบ ภาค ก วันที่  23 เม.ย. 58 ผู้เข้าสอบจะต้องได้คะแนน ร้อยละ 60                    

ถึงจะมีสิทธิ์สอบภาค ข 
 5)  สอบ ภาค ข วันที่ 2 พ.ค. 58 ผู้เข้าสอบจะต้องได้คะแนน ร้อยละ 60                    

ถึงจะมีสิทธิ์สอบภาค ค 
 6)  สอบ ภาค ค วันที่ 10 พ.ค. 58 ผู้เข้าสอบจะต้องได้คะแนนเกินร้อยละ 60 
ประทีป : ด้วยเหตุที ่สพป. จําเป็นต้องใช้คนเป็นจํานวนมาก เรื่องกรรมการคุมสอบ กรรมการสอบ               

ภาค ค  ขอให้ประชาสัมพันธ์ใหข้้าราชการครฯู อยู่ในพื้นที่ ระหว่างวันดงักล่าวข้างต้น และ            
ผลจากการสอบดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบอตัรากําลังในโรงเรียนเอกชน บุคคลในโรงเรยีนเอกชน 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

3.2.2  มาตรการป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู              
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย คร้ังที ่1 ปี พ.ศ.2558  สังกดั สพป.สฎ.1                                
รายละเอยีดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 3 (หน้า 26-27) 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

3.2.3 การเลือ่นขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจําคร้ังที ่1 
(1 เมษายน 2558)  รายละเอยีดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 4 (หน้า 28-30) 

ผัน : ตามมติ ค.ร.ม. ที่จะขึ้นเงินเดอืนให้กับข้าราชการ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของพระราชกฤษฎีกา           
จะมีผลย้อนหลังไป 1 ธ.ค. 57 

ที่ประชุม : รับทราบ 
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3.3  งานบริหารทั่วไป 
3.3.1 แนวทางการปฏิบัติราชการ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2558 

(KRS) รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 5 (หน้า 31-41) 
คุณสมชาย : 1) ผลจากการดาํเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2557               

ในส่วนของสพป.สฎ.1 รับการประเมินระดับประเทศ อยู่ในลําดับที ่33 ของประเทศ จาก       
186 เขตทั่วประเทศ ระดับภาคใต้ อยู่ในลําดบัที ่3 ของภาคใต้   

2)  ในส่วนที่เกีย่วข้องกับการปฏิบัติงานของโรงเรยีน โดยประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการมิติภายนอก  รายละเอยีดหน้า 37  ระดับคะแนนเฉล ี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพืน้าน O-NET  แนวทางการปฏิบัติการ ในส่วนนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ทํา 
MOU กับ สพฐ. จะขับเคล่ือนในเรื่องประสิทธภิาพและประสิทธิผล และ สพฐ. ทํา MOU  
กับ สพป. ทั่วประเทศ  

3)  การดําเนินการขับเคล่ือนการปฏิบัติราชการประจําปีอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทกุระดับ         
เป็นระยะดังนี ้

 ระยะที่  1 (6 เดือน) รายงานข้อมูล 1 – 15 เมษายน 2558 
 ระยะที่  2 (9 เดือน) รายงานข้อมูล  1 – 10 กรกฎาคม  2558 
 ระยะที่  3 (12 เดือน) รายงานข้อมูล  1-10 ตุลาคม 2558 
 4)  การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบตัิราชการประจาํปี /ระบบ KRS 

และคํารับรองตวัชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558 /ระบบ ARS  จะต้อง
รายงานผ่านระบบออนไลน์  โดยขอความร่วมมือจากโรงเรียนและผู้บริหารสถานศึกษา ไดใ้ห้
ความสําคัญ ในการรายงานข้อมูลดังกล่าว และจะส่งข้อมูลใหโ้รงเรียนทราบอกีครั้งหนึ่ง 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

 3.3.2 คํารับรองตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS)   
รายละเอยีดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 6 (หน้า 42-44) 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

3.3.3 โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร  รุ่นที่ 7   ปี 2558 
ด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชดําริให้ดําเนินโครงการทุนการศึกษา 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นเมื่อปี 2553 ด้วยพระราชปณิธานที่มุ่งสร้างความรู้ สร้างโอกาสแก่
เยาวชนไทยที่มีฐานะยากจนลําบาก แต่ประพฤติดีมีความสามารถในการศึกษาให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคง
ต่อเน่ืองในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยทรงมีพระราชบัณฑูรแต่งตั้งคณะ
กรรมการบริหารจัดการทุนพระราชทานขึ้น เพื่อกําหนดกรอบหลักเกณฑ์ วิธีการดําเนินโครงการและกล่ันกรอง คัดเลือก 
คัดสรรนักเรียนทุนพระราชทาน และประสานงานกับกลไกระดับจังหวัด ทุกจังหวัดที่ตั้งขึ้นเพื่อดําเนินการกระบวนการ
คัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนพระราชทานจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

การดํ า เนิ นการ คัด เ ลื อก  คั ดสรร  และ เสนอราย ช่ื อ ผู้ มี สิ ทธิ์ รั บพระราชทานทุ น   รุ่ นที่  7   
ปี  2558  โดยกลไก “ คณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนและประสานงานระดับจังหวัด”  ซึ่งมีผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นประธานและผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  เขต 1  ทําหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ  
ดําเนินการคัดเลือก คัดสรร และเสนอรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับพระราชทานทุน จํานวน  4 – 6 ราย ที่จัดลําดับความสําคัญ             
โดยอาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนมาประกอบการพิจารณาอย่างรอบคอบ  โดยให้จัดส่ง
รายงานผลการคัดเลือก คัดสรร ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เพื่อเสนอคณะ
กรรมการบริหารจัดการพิจารณาต่อไป   สรุปเสนอรายช่ือผู้มีสิทธิ์รับพระราชทานทุนที่ผ่านการคัดเลือก คัดสรร และ
รับรองการจัดลําดับ  โดยคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด  ดังนี้ 
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ลําดับที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน อําเภอ 

 นักเรียนชาย   

1 นายธีรยทุธ   ถาวรวัชรกุล บ้านโพหวาย เมืองฯ 

2 นายจักราวุธ  จนีไทย วัดสุทธาวาส ไชยา 

3 นายเอกพงศ์  บญุแก้ว บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านนาเดิม 

 นักเรียนหญิง   

1 น.ส.จันทร์จรัส  รัตนาจารย ์ บ้านนาสาร บ้านนาสาร 

2 น.ส.นวรัตน์  เพชรทอง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธาน ี ไชยา 

3 น.ส.ศุภนิดา  แก้วประไพ ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎรธ์าน ี เมืองฯ 
 

รองณันศภรณ์ : ผู้บริหารสถานศึกษา  ควรจะสนับสนุนช่วยเหลือนักเรยีนที่มคีวามยากลําบาก  ทุนละ
200,000 บาท  เพื่อเข้ารับทุนต่อเนื่อง ม.ปลาย-ป.ตร ี จังหวดัละ 2 ทุน 

ที่ประชุม : รับทราบ 

3.3.4  โครงการนํ้าพระทัยสมเด็จพระสังฆราชประทานทุนอปุถัมภ์ทุนการศึกษาเยาวชนของชาติ                               
ผู้ต้ังใจเรียนดีแต่ขัดสนทุนทรัพย ์

รองณันศภรณ์ : ด้วยเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 ผู้ว่าราชการจังหวดัสุราษฎร์ธานี ได้เป็นประธานมอบทุน         
ตามโครงการนํ้าพระทัยสมเด็จพระสังฆราชประทานทุนอุปถัมภ์ทุนการศึกษาเยาวชนของชาต ิ
ผู้ตั้งใจเรียนดีแต่ขัดสนทุนทรพัย์  โดย สพฐ. ได้จัดสรรให้จังหวัดละ 19 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท 
แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา  10 ทุน ระดับมัธยมศึกษา 9 ทุน  

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

3.3.5 ผลการแข่งขันทกัษะทางวิชาการระดับนานาชาติ  
รองณันศภรณ์ : ขอขอบคุณโรงเรียนเอกชน สนบัสนุนนักเรียนอย่างตอ่เนื่อง ซึง่ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1    

เป็นศูนย์สอบที่ 10  เมือ่วันที่ 14 มีนาคม 2558  ที่ผ่านมา ผลการแขง่ขันทักษะทางวิชาการ
นานาชาติ  นักเรียนผ่านเกณฑ์การสอบไดเ้ข้ารว่มแข่งขันระดับประเทศ และได้รับรางวัล
เหรียญทอง วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ได้แก่  เด็กชายธนภัทร จงสุพรรณพงศ์         
นักเรยีนโรงเรียนมานิตานุเคราะห์  และวิชาคณิตศาสตร์ ระดบัประถมศึกษา, มัธยมศึกษา 
และวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  มีนกัเรยีนที่ไดร้ับรางวัล จํานวน 14 โรง 59 คน 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

3.3.6  โครงการกิจกรรมภาคฤดูร้อน “สานฝันป้ันนักเรียนไทยมุ่งสู่ทีมชาติ คร้ังที ่2” จงัหวัดสุราษฎร์ธานี 
รองประทีป : ด้วย สพฐ. ร่วมกับมูลนิธินักฟตุบอลทีมชาติไทย จัดโครงการ จัดโครงการกิจกรรมภาคฤดูรอ้น 

“สานฝันปั้นนักเรียนไทยมุ่งสู่ทมีชาติ ครั้งที่ 2” จังหวดัสุราษฎร์ธานี กลุ่มเป้าหมาย 200 คน  
นักเรยีนระดับชัน้ ม.1 และ ม.2  โดย สพป.สฎ.1  กําหนดจัดกจิกรรมดงักล่าวระหว่างวันที่  
20-22 เมษายน 2558  จงึประชาสัมพันธ์ให้โรงเรยีนแจ้งนกัเรยีนเข้าร่วมโครงการดงักล่าว 

ที่ประชุม : รับทราบ 
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3.3.7  การแต่งต้ังคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
รองณันศภรณ์ : การแตง่ตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่หมดวาระลง  โรงเรียนใดทีย่ังไม่ได้

ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง จํานวน 9 โรง หากมีปัญหาจะให้ช่วยเหลือประสานงานให้ สพป.
ทราบดว้ย  เพราะ สพป. จะกําหนดประชุมประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ต่อไป 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

3.3.8 การขอเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษา 
รองณันศภรณ์ : สถานศึกษาใดทีต่้องการขอเปิดห้องเรียนพเิศษ ในสถานศึกษา ให้ศึกษารายละเอียด              

การดําเนินงานให้รอบคอบ เช่น การขอเปิดห้องเรยีนพิเศษด้านคณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์
ประเภท EP และ Mini-EP จะต้องดําเนินการตามขั้นตอนอย่างถูกตอ้งและรอบคอบ 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 
3.4  งานการเงนิและงบประมาณ  

3.4.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
1) สรุปงบประมาณ 
2)  ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ 2556 กันเบิกเหล่ือมปี 2558   

งบลงทุน (ค่าทีด่ินและส่ิงก่อสรา้ง) 
3) ผลการเบิกจา่ยงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ 2557 กันเบกิเหล่ือมปี 2558   

งบลงทุน (ค่าทีด่ินและส่ิงก่อสรา้ง) 
4) ผลการเบิกจา่ยงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ 2557 กันเบกิเหล่ือมปี 2558 

งบลงทุน (ค่าครภัุณฑ์) 
5) ผลการเบิกจา่ยงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ 2557 กันเบกิเหล่ือมปี 2558 

งบลงทุน (ค่าทีด่ินและส่ิงก่อสรา้ง) 
6) ผลการเบิกจา่ยงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ 2558  

งบลงทุน (ค่าทีด่ินและส่ิงก่อสรา้ง) , (ค่าครุภัณฑ์) 
รายละเอยีดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 7 (หน้า 45-64) 
รองสญัญานนท์ : 1)  โรงเรียนไดด้ําเนินการจัดซือ้จัดจ้างในงบประมาณในหลายรายการ ส่วนใหญ่ทําสัญญาเรยีบร้อยแล้ว 

และมีรายการครบกําหนดตามสัญญาแล้ว โรงเรียนบริหารมิให้เกิดความเสียหาย และช่ืนชมในหลาย
โรงเรียนให้ความสนใจ การบรหิารการเงินของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรณทีี่ทําสัญญา
แล้วไม่ได้ส่งเรื่องมาเบิก เมื่อส้ินสุดสัญญาแล้ว ผู้รับจ้าง โรงเรียนต้องแจง้ให้ผู้รบัจ้างทราบ (ถูกปรับ) 
เช่น 22 ม.ค. ปรับตั้งแต ่23 ม.ค. เมื่อผู้รับจ้างส่งงาน แจ้งสงวนสิทธิ์ค่าปรับ รายละเอียดใน               
แนวทางการใชจ้่ายเงิน ไทยเขม้แข็ง หน้า 55-56 แจ้งสงวนสิทธิ์ค่าปรับ แจ้งเรียกค่าปรับ                

2) การดําเนินงานตามโครงการอาหารกลางวัน  มีหลายโรงเรียนควรปรับปรุงการจดัอาหารกลางวัน 
(ใหม่) หลายโรงเรียนจดัอาหารกลางวัน ดําเนนิการจริงกับเอกสารทีด่ําเนินการ (ร่องรอย)                
ไม่สอดคล้องตรงกัน  เป็นเรื่องสําคัญข้อควรระวัง อยากใหถ้กูต้องตรงกัน และหลายโรงเรยีน            
อาหารที่ทําไม่เฉพาะนักเรียน และครูรับประทานด้วย ครูควรมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ                
ควรปรับวธิีการดําเนินการให้สอดคล้อง  ถูกตอ้ง  ตรงกัน 

ที่ประชุม : รับทราบ 
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3.4.2  สรุปผลการจัดสรรงบประมาณ  ปี 2558 (ขอ้มูล ณ วันที ่5 มี.ค. 58) 
รายละเอยีดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 8  (หน้า  65) 
ที่ประชุม : รับทราบ 

3.4.3  การควบคุมการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2558 
รายละเอยีดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 9  (หน้า  68-74) 
ที่ประชุม : รับทราบ 

3.4.4 การรายงานข้อมูลสารสนเทศ 
รายละเอยีดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 10  (หน้า 75) 
รองธนาวุฒิ : 1) การจดัเก็บขอ้มูลนักเรยีนรายบุคคล Data Management Center ตั้งแต่เดือนมีนาคม  โรงเรียนตอ้ง

ตรวจสอบในส่วนที่เกีย่วขอ้งตอ่ไป  สอดคล้องจากข้อมูล KRS 
 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรยีน 
 ข้อมูลนักเรียนยา้ยเข้า – ย้ายออก 
 ข้อมูลต่าง ๆ ส่งผลกับโรงเรียน และ สพป. ด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2)  การรายงานของงบประมาณ  

จากการตรวจเยีย่ม-นิเทศติดตาม ปี 2556 ได้ดาํเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ทุกโรงเรียน 
ขณะนี้แผนฯ ปฏิบัติราชการ 4 ปี บางโรงทําไดใ้นระดับดีมาก โรงเรียนตรวจสอบสภาพของปัญหา
ปัจจุบัน ดําเนินการตวัชี้วัดดําเนินการ เราปล่อยให้ครูเขยีนโครงการ ควรจะพัฒนาได ้วัตถปุระสงค์ 
เป้าหมาย และตัวชี้วัดสอดคล้องกันหรือไม ่เพื่อประโยชน์ในการจดัทําแผนปฏิบัติการปีตอ่ไป 

รองประทีป : โรงเรียนเอกชน เรื่องรายงานยอดนักเรียนมา สพป. ขอรับเงินอุดหนุนรายหัว ให้ถกูต้อง (นกัเรียนผี)       
พลเอกสุรยุทธ/รมช.ศธ กําชับการรายงานนกัเรียนผี เรยีกเงินคืน 26,000,000 บาท และกําชับให้           
ผอ.สพป. ปงีบประมาณน้ี ตรวจสอบพบข้อมูลนักเรยีนไม่ตรงกับความเป็นจรงิ จะให้ ผอ.สพป. ก่อน       
ให้รายงานให้ถกูต้อง ตรงไปตรงมา ตามความเป็นจริง และโครงการเรียนฟรี 15 ปี กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน บางโรงไม่ได้จัดกจิกรรมครบทั้ง 4 กจิกรรม 
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3.5  งานที่เกีย่วข้องกับโรงเรียนเอกชน 

3.5.1 ปฏิทินปฏิบัติงาน (โรงเรียนเอกชนในระบบ) ปีการศึกษา  2558 
รายละเอยีดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 10  (หน้า 76-82) 
ที่ประชุม : รับทราบ 

 

3.5.2  การประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาโดยต้นสังกัด                           
ประจําปีงบประมาณ 558 รายละเอยีดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 11  (หน้า 83) 
ที่ประชุม : รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองอื่น ๆ 
5.1  การลาออกจากราชการ  

 รองมณีโชติ : ด้วยผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ สพป.สฎ.1 (นางเพลินชม  ละม้าย)  ได้ลาออกจากราชการ มีผล
ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2558 จงึแจ้งมาใหท้ราบโดยทั่วกัน 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

5.2  การดําเนินงานของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี   
 รองมณีโชติ : ขอให้ผู้บริหารฯ ได้ประชาสัมพนัธ์เชิญชวนข้าราชการครฯู ในสังกัดเข้าร่วมกจิกรรมดังนี ้

1) รางวัลคุรุสภา 
2) รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น 
3) รางวัลหนึง่แสนครูด ี
4) รางวัลคุรุสดดุ ี
5) รางวัลครูสอนด ี
6) รางวัลครอูาวุโส 
7) อบรมปฏิบัติการโครงการเสริมสรา้งศีลธรรม คุณธรรม  จรยิธรรมและจรรยาบรรณ              

ของผู้ประกอบวชิาชีพทางการศึกษา ประจําปี 2558 (หลักสูตร 5 วัน) 
จึงประชาสัมพนัธ์ใหข้้าราชการครูฯเข้ารว่มกจิกรรมโดยทั่วกนั รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

5.3  โครงการโรงเรียนสวยด้วยมือเรา  
 รองมณีโชติ : จากการไปตรวจเย่ียมโรงเรียนในสังกดั สพป.สฎ.1  จึงจัดโครงการโรงเรียนสวยด้วยมือเรา  โดยจะ

ดําเนินงานตามโครงการต้นเดอืนมิถุนายน  เพือ่พัฒนาโรงเรียนให้น่าอยู่น่าดู  ดังนี้จงึขอให้เครือข่าย
ประเมินคัดเลือก และเสนอรายช่ือโรงเรียนเครือข่ายละ 4 โรง และต้องการให้นักการโรงเรยีนได้          
มีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยจะจัดอบรมและดงูานอีกครั้งหนึง่ 

รองประทีป : จากการไปตรวจเย่ียมโรงเรียนของท่าน ผอ.สพป. ต้องการให้โรงเรียนมีความสะอาด  ร่มรื่น  น่าอยู่  
จึงให้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น 

ที่ประชุม : รับทราบ 
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5.4  โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  
 รองมณีโชติ : ด้วย สพป.สฎ.1  กําหนดจดังานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  ในวันที่ 16 เมษายน 2558  ตัง้แต่เวลา 

09.00 น.  ณ สพป.สฎ.1  โดยมีกิจกรรมนิมนต์พระ,  รดน้ําพระ,  รว่มรับประทานอาหาร                 
ในการน้ีขอเชิญผู้บริหารฯ ทุกทา่นร่วมกจิกรรม 

ที่ประชุม : รับทราบ 
รองประทีป : เทศกาลสงกรานต์ มีความสุขและเดินทางดว้ยความระมัดระวงั มีความสุขโดยสวัสดิภาพ 
  

เลิกประชุม เวลา  16.10  น. 

 

   ลงชื่อ     ผู้จดบันทึกการประชุม 
(นางดวงมณี  ฉิมพลี) 

นักจัดการงานทัว่ไปชํานาญการ 
 
 

   ลงชื่อ     ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
(นายสมชาย  สําอางค์กาย) 

นักประชาสัมพนัธ์ชํานาญการพิเศษ  
รักษาการ  ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ 

 
 
 
 
 


