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รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 

คร้ังที ่ 5/2558 

วันที่  8  พฤษภาคม  2558 

ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า  อาํเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ผู้เข้าประชุม   
    

 สพป.สฎ.1   

1 นายชุมพล  ศรสัีงข ์ ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

2 นายประทีป  ทองด้วง รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

3 นายสัญญานนท ์ พรหมมณ ี รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

4 นายมณีโชต ิ แพเรือง รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

5 นายสุมนต์  ศิรธิรรม รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

6 นายธนาวุฒิ  รกัษ์หน ู รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

7 นายไพจิตร  รักษาสรณ์ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

8 นายมนต์ชัย  วุฒิพงศ์ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

9 นางณันศภรณ ์ นิลอรุณ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธาน ีเขต 1 

10 นายสมชาย  สําอางค์กาย รักษาการ ผอ.กลุ่มอํานวยการ 

11 นางจรัสศร ี พรหมกล่ิน ผอ.กลุ่มบรหิารการเงินและสินทรัพย ์

12 นายพรพันธุ์ศักดิ์  พาหะมาก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

13 นางอารยา  จันทว ี ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน 

14 นางทัศนีย ์ รุ่งเรือง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 

15 นายชูศักดิ์  แกว้นุ่น รักษาการ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 

16 นางสาวประภาพรรณ  รอบคอบ รักษาการ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

   

 อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  

17 นางสาวสุพรรณี หิริศักดิ์สกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านควนยูง 

18 นายชํานาญ หนูจีนเส้ง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านซอย 10 

19 นายอโณชัย  วิเศษกล่ิน ผู้อํานวยการโรงเรียน นิคมสร้างตนเอง  

20 นายจิรพัส  ทองสีทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านซอย 2 

21 นายพรศักดิ ์ คงฤทธิ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านท่าเพชร 

22 นายสุนัย  ตรียทุธ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านบางใหญ่  

23 นายวิสิทธิ์ จติร์เลขา ผู้อํานวยการโรงเรียน ชุมชนวัดสุนทรนิวาส 

24 นางขวญัใจ  บุญสินธุ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านบางชุมโถ 
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25 นางจุราภรณ ์ คงเจรญิ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดสมหวัง 

26 นางวิลาศ บุญเกตุ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านสุชน 

27 นางสาวริยาภรณ์  ยงคณะ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดกลางใหม่ 

28 นายนันทวัฒน์  สุวรรณนติย ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน  วัดโพธิ์นิมิต  

29 นายพงศ์ศักดิ ์ ปัญญานันท ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดท่าทอง 

30 นายสุชาติ  ราชแป้น ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านสันติสุข  

31 นางปุญชรัศมิ ์ ชัยบุญ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดนทีคมเขต 

32 นายวัฒนา  ชัยสวัสดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดแหลมทอง  

33 นายไพรัตน์  เพชรทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน อนุบาลสุราษฎร์ธาน ี

34 นายศุภชัย  เวชกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านโพหวาย 

35 นายประสาน  บัวนเพชร ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดบางใบไม ้

36 นายนิวัต ิ ทวยเจรญิ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลองสุข 

37 นายสุชาดา  ล่ิมสวัสดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดประสิทธาราม 

38 นายสุระชัย  ไสยรินทร ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดบางกล้วย 

39 นางสาวสุดใจ  สุวรรณวิเชียร ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดชลธาร  

40 นางปภาดา  สุภาพรเหมินทร ์ ครูชํานาญการ (รกัษาการ)  ผู้อาํนวยการโรงเรยีนวัดโชติการาม   

41 นายไพรัตน์  ภูวร ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดบุญบันเทิง  

42 นายกฤษณะ  นคิมประศาสน์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านทอนหญ้าปล้อง 

 อําเภอกาญจนดิษฐ์   

43 นายจํานงค์  นวลขาว ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลองสระ  

44 นายจรูญ  เมืองเสน ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดคงคาล้อม 

45 ว่าที่ ร.อ.นพรตัน์  พรหมมณ ี ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านม่วงลีบ 

46 นายนฤนาท  สงพรหม ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านกําสนประชาสรรค์  

47 นางจรยิา  ซึ้งสุนทร ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านกําสนราษฎร์อุทิศ  

48 นางสุริยา  เครอืรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดเขานางเภา 

49 นายสุติยะ  ชูหนู ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดวังไทร  

50 นายพรศักดิ์  เสียงเพราะ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคีรีรอบ  

51 นายวินัย  จันทร์สว่าง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านไสใน  

52 นายสัญญา  รอดดํา ผู้อาํนวยการโรงเรียน บ้านแม่โมกข์  

53 นายขวัญชยั  ชูช่อเกต ุ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านบ่อน้ําร้อน 

54 นางสายชล  ไชยธวัช ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกงหนิง  

55 นายสุขสวัสดิ ์ จิตติอาภรณ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านศิลางาม 

56 นายประวิทย์  เพชรรกัษ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดบ้านใน 
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57 นายสุริยา จันทร์สงค์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 

58 นายอดุลย์  ธรรมเจริญ ครูชํานาญการพิเศษ (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88  (บ้านคลองควน)  

59 นางภาวนา  เทพทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดอุทยาราม  

60 นางเบญจมาศ  วงศ์พงษ์คํา ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนหลวง  

61 นายจิตณรงค์ ชยัชนะ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านวังทองสามคัคี 

62 นางเบญจวรรณ  ยวนเกดิ ครูชํานาญการพิเศษ (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัประสพ 

63 นางสุนีย ์ ขันฤทธ์ิ ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนสน   

64 นางวราภรณ์  ใจด ี ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดดอนยาง  

65 นายสมัย  อุ่นใจ ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทา่โพธิ์  

66 นายสาธิต  สร้างสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดเขาพระน่ิม 

67 นายพูนศักดิ์  นาคครื้น ผู้อํานวยการโรงเรียน  วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)   

68 นางรัตน์เกล้า  จันทร ครูวิกฤติ (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบา้นบ่อโฉลก  

69 นายทัศนีย์  เพลงสันเทียะ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านทับท้อน  

70 นายพินิต  แสงแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านบางสําโรง  

71 นายจรูญศักดิ์ เอกเพชร ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดเขาแก้ว 

72 นายสุเทพ  ประเสริฐ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดแสงประดษิฐ ์

73 นายพรทิพย์ เพชรเกือ้ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดวชิรประดิษฐ ์

74 นายมานิต  จิตสงค์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดนิกรประสาท  

75 นายประมวล  ถนอม ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดกาญจนาราม  

76 นายสุรเชษฐ ์ ปานแดง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหนองเปล  

77 นางจุร ี วิชิตแยม้ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดพ่วง 

78 นายเอนก  ปัทมพงศา ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านปากกะแดะ 

79 นายวันชัย  เกิดพัฒน์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านท่าเสาเภา  

80 นายวีระพงค์  ไชยามาตย ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดกงตาก 

81 นายประจักษ์  หนูหลิบ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านควนราชา 

82 นายทนุพันธ์  หริัญเรือง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านห้วยด่าน  

83 นางยุพา  ลิมสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหัวหมากบน 

84 นายโชติรัตน์  ฤทธิภักด ี ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหัวหมากล่าง  

85 นายโกวิทย์  หตีนาคราม ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านห้วยโศก 

86 นายเกียรติชาย  ชาสุวรรณ ครูชํานาญการ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน  

87 นางพิลาวรรณ ชัยรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านไสขาม 

88 นายกลยุทธ  สุทธินุ่น ครู (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดปากคู 

89 นายสิทธิพล พรหมมณ ี ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านไสตอ 
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90 นายประพันธ ์ โชติช่วง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลองกรดู  

91 นายวินัย  เมฆเสน ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดพุฒ 

92 นางสุนีย์  เวชกลุ ครูชํานาญการพิเศษ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนนมิิต  

93 นางไพเราะ  ใจจ้อง ครูชํานาญการ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านวงัหวาย  

 อําเภอดอนสัก   

94 นายจรัญ  ทําการเหมาะ ผู้อํานวยการโรงเรียน บา้นคลองคราม  

95 นายชัยรัตน์  บุญนาค ผู้อํานวยการโรงเรียน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม9้ 

96 นางฉเณกกัญณา พรหมอินทร ์ ครูชํานาญการพิเศษ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี  

97 นายจําลอง  คงสุข ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดคีรีวง  

98 นางสุณี  รกัเมือง ติจันทึก ครูชํานาญการ (รกัษาการ)  ผู้อาํนวยการโรงเรยีนบ้านใหม่สามัคคี  

99 นายรังสฤษฎ์  พณินุราช ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคอกช้าง 

100 นางวินันทา  จุย้จุลเจิม ครูชํานาญการ (รกัษาการ) ผู้อาํนวยการโรงเรยีนบ้านดอนเสาธง  

101 นายธรากร  สงฤทธิ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดนอก  

102 นายสุนทร  ทองศร ี ครูชํานาญการ (รกัษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรยีนบ้านศรีชัยคราม  

103 นายวิตร  วงศ์พงษ์คํา ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดชลคราม 

104 นายศิรุต  สุขคุ้ม ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดนทีวฒันาราม  

105 นายคํารณ ช่วงชุณห์ส่อง ผู้อํานวยการโรงเรียน ชุมชนบ้านนางกํา 

106 นายเกรียงศักดิ ์ เพชรทอง ครูชํานาญการ (รกัษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรยีนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม 

107 นางสุกัญญา  ชูทอง ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดทอ้งอ่าว  

108 นายธันวา  ทบัทิมทอง ครูชํานาญการ (รกัษาการ) ผู้อาํนวยการโรงเรยีนบ้านเกาะแรต  

109 นางสาวอุไร  จนัทร์นวล ครูผู้ช่วย  (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเกาะนกเภา  

110 นายพูลสวัสดิ์ ใจเต็ม ผู้อํานวยการโรงเรียน อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดษิฐ ์

111 นายอนันต ์ ปานสังข ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านปากดอนสัก 

112 นายจรัส  เดชศร ี ครูชํานาญการ (รกัษาการ)  ผู้อาํนวยการโรงเรยีนบ้านห้วยเสียด  

113 นายวีระพัฒน์  ช่วยบํารงุ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดสิงขร  

114 นายวิชัย  มาศศรี ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านน้ําฉา  

115 นางสาวพันทพิา  ทิพยฤกษ ์ ครู (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนเกาะพลวย 

 อําเภอเกาะสมุย   

116 นายวิสาร บุญล่ี ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านดอนธูป 

117 นายประยูร  ปาลคะเชนทร ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านอา่งทอง 

118 นางสาววรรณา  จินา ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดแจ้ง 

119 นางวณิชชา  เดีย่ววาณิชย ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดนาราเจริญสุข 

120 นายสุขเกษม  ยมบุญ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดคีรีวงการาม 
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121 นางวนิดา  แกว้พิชัย ครู (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหน้าค่าย 

122 นางฉวีวรรณ  พรหมช่วย ครู (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสันติวราราม  

123 นายกาย  ในจิตต์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดประเดิม  

124 นางสุภาพร  หลงกูนัน ครูชํานาญการ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดคุณาราม  

125 นายเทพบรรจง  พูลสวัสดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดกลาง  

126 นางสาวกิตยิา  เก้าเอีย้น ครูชํานาญการ (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนวดับุณฑริการาม  

127 นางสาวเบญจวรรณ  บญุสิน ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดสว่างอารมณ ์ 

128 นายโสมนัส  ศรีขวัญ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหาดงาม 

129 นายอนันต์  ชูสกุล ครู (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปลายแหลม  

130 นางจีระวรรณ  คุณชาย ครู (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแหลมหอย   

131 นายประสิทธิ์  วาณิชย์เจริญ ครูชํานาญการ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัภูเขาทอง  

132 นายสุชาติ  สุขสม ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านบ่อผุด 

 อําเภอเกาะพะงัน   

133 นายประพันธ์  โชคคณาพิทักษ ์ ครูชํานาญการพิเศษ (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านใต้ 

134 นางนงค์นพพร  ฟิลิป ครู  (รกัษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท้องนายปาน  

135 นางกาญจนา  ชูแก้ว ครูชํานาญการ (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบา้นหาดริ้น  

136 นายวิโรจน์  ทองถงึ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านเกาะเต่า 

137 นางมนพันธ์  เพ็งทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดราษฎร์เจริญ 

138 นายสุวัช เพียรเกษตร ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านมะเดื่อหวาน 

139 นางเบ็ญวรรณ  มุนเนียม ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโฉลกหลํา  

140 นายเอกพล บุญแก้ว ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสมัยคงคา 

141 นายสมเกียรติ  ช่วงโชต ิ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านศรีธนู  

ผู้เข้าร่วมประชุม   

1 นางดวงมณี  ฉิมพลี นักจัดการงานทัว่ไปชํานาญการ 

2 นางสุมณฑา  วงศ์วิเชียร นักตรวจสอบภายในชํานาญการ 

3 นางสาวพิมพ์มาดา  เรืองนุ้ย นักประชาสัมพนัธ์ชํานาญการ 

4 นางสาวณัฏยา  เขียวสวัสดิ ์ เจ้าหน้าทีธุ่รการ 

5 นางเสาวภา  ตนัเกียรติพงัน ครู โรงเรียนวดัราษฎรเ์จรญิ 

6 นางอนงค์  วรีะกุล ศึกษานิเทศก์  สพป.สฎ.1 

7 นางปัทมา  เนือ่งเยาว ์ ศึกษานิเทศก์  สพป.สฎ.1 

8 นางสาวธีติมา  ถาวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์  สพป.สฎ.1 

9 นางนวรตัน์  ศรศักดิ์ชัยสิงห ์ ศึกษานิเทศก์  สพป.สฎ.1 

10 นางชนม์นิภา  ชูแสงศรี ศึกษานิเทศก์  สพป.สฎ.1 
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11 นางสาวพิณิวรรณ  อินทเชือ้ ศึกษานิเทศก์  สพป.สฎ.1 

12 นางสายตา แกว้ศรีมนต์  ศึกษานิเทศก์  สพป.สฎ.1 

13 นางอรณุศรี  จงจิตต ์ ศึกษานิเทศก์  สพป.สฎ.1 

14 นายโยธิน  สุธรรมานนท ์ ศึกษานิเทศก์  สพป.สฎ.1 

15 นายสุภารัตน์  แก้วโรย ศึกษานิเทศก์  สพป.สฎ.1 

16 นายพิชัย  ภัทธยิธน ี นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

17 นายสมชาย  คชไพร นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

ผู้ไม่มาประชุม   

1 นายผัน  หอมเกต ุ รอง ผอ.สพป.สุราษฎรธ์านี เขต 1 ติดราชการ 

2 ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางรักษ ์

 

เริ่มประชุม  เวลา  13.15  น. 
ประธานในที่ประชุม (นายชุมพล  ศรีสังข์) ผอ.สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

1) จุดเทยีน-ธูปบูชาพระรัตนตรัย 
2) ที่ประชุมรว่มกนัสวดมนต์ไหวพ้ระ 
3) ชม VTR ประมวลภาพกิจกรรมในรอบเดือนเมษายน 
4) มอบเกียรติบัตร  

4.1 นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best  Practice) การพัฒนาการจัดการเรียนรูด้้วยกระบวนการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร ์

ที่ เจ้าของผลงาน โรงเรียน ชื่อผลงาน 

1) นางจันทร์ทิพย์  สังข์ทอง วัดสมหวัง แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ โจทย์ปัญหา  ป.2 

2) น.ส.เสมอใจ  ข่ายม่าน วัดสมหวัง วงล้อมมหัศจรรย์  สร้างสรรค์สมองประลองปัญญา  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.5       

3) น.ส.จาริยา  มินทการ วัดสมหวัง ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ม.2 

4) นางสุวาณี  มั่นเรืองเดช วัดสมหวัง บันไดงูสู่การคิดพิชิตปัญหาการบวกลบเลข กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ม.1 

4.2 ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรยีนที่ไดค้ะแนน O-NET สูงสุด ระดับเขตพื้นที่ฯ ชั้น ป.6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  โรงเรียน ชื่อ – สกุล 

1. ภาษาอังกฤษ (100 ) 1 บ้านศรีธนู   นางสาววัชรินทร์  สุพรหมมา 
 2 วัดกลาง   นายกานต์  ศรีแสง 
 3 อนุบาลฯ  นางสาวจิตรา  สัมพันธ์ 
2.  ภาษาไทย (88.00 ) 4 บ้านศรีธนู   นางสมพร  วรเวทย์ชลิต 
3.  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (92.00) 5 อนุบาลฯ   นางวิมลศิริ  รักษ์เจริญ 

4.  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ( 92.00 ) 6 บ้านหัวหมากบน นางวรรณี  ชุมเขียว 
 7 วัดกลางใหม่        นางอธิตยา  ศรีสังข์, นางศุภนาฏ  ไชยามาตย์ 
5.  ศิลปะ ( 90.00 ) 8 อนุบาลฯ  นางสาวจันจิรา  ชูเมฆ 
6.  สุขศึกษาและพลศึกษา (88.00 ) 9 อนุบาลฯ  นายวสิน  หนุนพล 
7.  วิทยาศาสตร์ (85.50) 10 อนุบาลฯ  นางสุภาภรณ์  ศานติพิบูล 
8.  คณิตศาสตร์ (100) 11 บ้านห้วยด่าน   นายทวีศักด์ิ  บุญคง 
 12 วัดกาญจนาราม นางสาวเอมอร  แคล้วคลาด 
 13 อนุบาลฯ  นายอภินันท์  เหล่าพราหมณ์ 
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4.3 ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรยีนที่ไดค้ะแนน O-NET สูงสุด ระดับเขตพื้นที่ฯ ชั้น ม.3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  โรงเรียน ชื่อ – สกุล 

1.  ภาษาอังกฤษ ( 48.00 ) 14 วัดคีรีวง  นางสาวพรทิพย์  ฐิตาสยะวงศ์ 
2.  ภาษาไทย  (57.50 ) 15 วัดบางใบไม้ นางสุมนา  ภู่ไพบูลย์ 
3.  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (72.00 ) 16 บ้านโพหวาย   นายทนงสินธ์  ล้อมล้ิม 
 17 วัดท่าไทร นางนัยนา  ลักขณา 
4.  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ( 72.00 ) 18 วัดท่าไทร นางสาวปิยวรรณ  คีรีสุทธิ์ 
5.  ศิลปะ ( 70.00 ) 19 วัดโพธิ์นิมิต  นางสาวธนิดา  รามรงค์ 
 20 วัดสมหวัง  นางชะอ้อน  ช่วยบํารุง, นายธีรพร  จันทรโชตะ 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา ( 87.50 ) 21 บ้านคลองคราม  นางนาตยา  มะยะเฉียว 
 22 บ้านโพหวาย  นางสุภางค์  ยุวราชรัตนากร 
 23 วัดคีรีวง  นางสาวสุภรัตน์  หาญจิต 
7. วิทยาศาสตร์ (76.00 ) 24 วัดท่าไทร นางสาวปิยวรรณ  คีรีสุทธิ์ 
8. คณิตศาสตร์ (64.80 ) 25 วัดเขาพระนิ่ม  นายวรุต  อนุรักษ์ 
 

4.4 โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ค่าเฉล่ีย 8 กลุ่มสาระ  10 อันดับ ป.6 
1) โรงเรียนบ้านคอกช้าง 
2) โรงเรียนบ้านท้องนายปาน 
3) โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 
4) โรงเรียนบ้านท่าเสาเภา 
5) โรงเรียนบ้านศรีธนู 
6) โรงเรียนบ้านเกาะพลวย 
7) โรงเรียนวัดเขานางเภา 
8) โรงเรียนบ้านหัวหมากบน 
9) โรงเรียนบ้านบางรักษ์ 
10) โรงเรียนวัดแหลมทอง 

 

4.5 โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ค่าเฉล่ีย 8 กลุ่มสาระ  10 อันดับ 
1) โรงเรียนบ้านเกาะพลวย 
2) โรงเรียนชุมชนบ้านนางกํา 
3) โรงเรียนวัดบางใบไม้ 
4) โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 
5) โรงเรียนวัดสมหวัง 
6) โรงเรียนวัดคีรีวง 
7) โรงเรียนวัดท่าไทร 
8) โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ 
9) โรงเรียนบ้านหน้าค่าย 
10) โรงเรียนบ้านโพหวาย 

 

4.6 โรงเรียนที่มีค่าคะแนนรวมเฉล่ีย 3 ด้าน NT ป.3 สูงสุด 
1) โรงเรียนบ้านสุชน 
2) โรงเรียนบ้านวังหวาย 
3) โรงเรียนบ้านม่วงลีบ 
4) โรงเรียนบ้านศรีชัยคราม 
5) โรงเรียนชุมชนวัดสุทธิวราราม 
6) โรงเรียนวัดประสพ 
7) โงเรียนวัดสิงขร 
8) โรงเรียนวัดเขานางเภา 
9) โรงเรียนบ้านควนยูง 
10) โรงเรียนบ้านดอนหลวง 
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4.7 โรงเรียนที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในระดับ 5 ดาว  
*  โรงเรียนที่มีผลการสอบ O-NET  ปีการศึกษา  2547  สูงกว่าระดับประเทศ สูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา                              

ตามเป้าหมายร้อยละ 3 ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่ต่อเนื่อง 3 ปี และมีผลการพัฒนาต่อเน่ือง 2 ปี 

1) วัดราษฎร์เจริญ 
2) บ้านศรีธนู 
3) บ้านเกาะพลวย 
4) บ้านบางรักษ์ 
5) บ้านปากดอกสัก 
6) วัดประสพ 

 

4.8 โรงเรียนที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในระดับ 4 ดาว  
โรงเรียนที่มีผลการสอบ O-NET                  

ปีการศึกษา  2557  สูงกว่าระดับประเทศ     
สูงกว่าระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา                   
ตามเป้าหมายร้อยละ 3  ค่าเฉลี่ยสูงกว่า         

โรงเรียนที่มีผลการสอบ O-NET                 
ปีการศึกษา  2557  สูงกว่าระดับประเทศ     
สูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา                  
ตามเป้าหมายร้อยละ 3 ค่าเฉลี่ยสูงกว่า และ
มีผลการพัฒนาต่อเน่ือง 2 ปี

โรงเรียนที่มีผลการสอบ O-NET                 
ปีการศึกษา  2557  สูงกว่าระดับประเทศ     
สูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา                 
ตามเป้าหมายร้อยละ 3                           
และมีผลการพัฒนาต่อเน่ือง 2 ปี

   
1) บ้านคอกช้าง 
2) วัดเขานางเภา 
3) บ้านบ่อผุด 
4) บ้านหาดริ้น 
5) วัดสันติวราราม 

 

1) บ้านดอนสน 
2) บ้านหนองเปล 
3) วัดเขาสุวรรณประดิษฐ ์
4) วัดพุฒ 

1) บ้านท้องนายปาน 
2) บ้านสุชน 
3) บ้านซอย 10 

 
4.9 โรงเรียนที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในระดับ 3 ดาว  

โรงเรียนที่มีผลการสอบ O-NET                  
ปีการศึกษา  2557  สูงกว่าระดับประเทศ     
สูงกว่าระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา                   
ตามเป้าหมายร้อยละ 3  

โรงเรียนที่มีผลการสอบ O-NET                 
ปีการศึกษา  2557  สูงกว่าระดับประเทศ     
สูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา                  
และมีผลการพัฒนาต่อเน่ือง 2 ปี

โรงเรียนที่มีผลการสอบ O-NET                 
ปีการศึกษา  2557  สูงกว่าระดับประเทศ     
สูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา                 
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ                   

   
1) บ้านท่าเสาเภา 
2) บ้านหัวหมากบน 
3) วัดแหลมทอง 
4) อนุบาลสุราษฎร์ธาน ี
5) วัดประสิทธาราม 
6) บ้านมะเด่ือหวาน 
7) บ้านควนยูง 

1) วัดนทีคมเขต 
2) บ้านโพหวาย 
3) บ้านทอนหญ้าปล้อง 
4) วัดบ้านใน 

1) บ้านแหลมหอย 
2) บ้านกงหนงิ 
3) ชุมชนวัดวิสุทธชิลาราม 
4) วัดกลางใหม่ 
5) บ้านเกาะนกเภา 
6) วัดนิกรประสาท 
7) วัดชลคราม 
8) ชุมชนบ้านใต ้
9) บ้านแม่โมกข ์
10) บ้านบางใหญ ่
11) วัดคุณาราม 
12) บ้านโฉลกหลํา 
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4.10 โรงเรียนทีม่ีผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในระดับ 2 ดาว  
โรงเรียนที่มีผลการสอบ O-NET                  

ปีการศึกษา  2557  สูงกว่าระดับประเทศ     
สูงกว่าระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา                   

โรงเรียนที่มีผลการสอบ O-NET                 
ปีการศึกษา  2557  สูงกว่าระดับประเทศ     
สูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา                  
และมีผลการพัฒนาต่อเน่ือง 3 ปี

โรงเรียนที่มีผลการสอบ O-NET                 
ปีการศึกษา  2557                                
สูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   

   
1) บ้านไสตอ 
2) วัดเขาพระน่ิม 
3) วัดนอก 
4) บ้านเกาะแรต 
5) บ้านห้วยด่าน 
6) วัดชลธาร 
7) วัดปากคู 
8) วัดอุทยาราม 
9) วัดบุญบันเทิง 
10) วัดเขาแก้ว 
11) ป้านปลายแหลม 
12) บ้านท่าเพชร 
13) บ้านกําสนราษฎร์อุทิศ 
14) วัดแจ้ง 
15) บ้านศรีชัยคราม 
16) บ้านหัวหมากล่าง 
17) วัดสิงขร 
18) วัดบางใบไม ้
19) วัดกาญจนาราม 
20) บ้านน้ําฉา 

1)  วดัท่าไทร (ดิตถานุเคราะห ์ 1) บ้านดอนเสาธง 
2) บ้านบางชุมโถ 

4.11 โรงเรียนทีม่ีผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในระดับ 1 ดาว   
โรงเรียนที่มีผลการสอบ O-NET                 

ปีการศึกษา  2557  สูงกว่าระดับประเทศ      
โรงเรียนที่มีผลการสอบ O-NET                 

ปีการศึกษา  2557                             
สูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา                  

โรงเรียนที่มีผลการสอบ O-NET                
ปีการศึกษา  2557                                
สูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา                 
ต่อเน่ือง 2 ปี 

   
1) บ้านดอนธูป 
2) วัดคงคาล้อม 
3) วัดวชิรประดิษฐ ์
 

1) บ้านเกาะเต่า 
2) วัดคีรีวง 
3) บ้านคลองคราม 
4) วัดสมหวัง 
5) บ้านทับท้อน 
6) วัดภูเขาทอง 
7) บ้านบางสําโรง 
8) บ้านหาดงาม 
9) วัดประเดิม 
10) ชุมชนวัดสุนทรนิวาส 
11) บ้านไสขาม 
12) บ้านคีรีรอบ 
13) บ้านห้วยเสียด

1) วัดนทีวัฒนาราม 
2) บ้านมะม่วงหวาน 
3) บ้านควนนิมิต 
4) วัดสว่างอารมณ ์
5) บ้านท่าโพธิ ์
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ประธาน : การแจกเกยีรตบิัตรให้กับครูและสถานศึกษาในวันนี้  เป็นจุดเริ่มต้นในการพฒันาให้เป็นไปตามเกณฑ์ 

และเกิดคุณภาพ  ขอให้รกัษาคุณงามความดนีี้ไว้  และทาง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้เชญิครูที่มี
ความรู้ความสามารถ  และเสียสละทุ่มเทแรงกายแรงใจพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ได้แก่                      
คุณครูธนวรรณ  โพธิ์ขวาง  ตําแหน่งครูชํานาญการพิเศษ  โรงเรยีนบ้านคอกช้าง  วิชาเอกภาษาไทย        
มาบรรยายถงึกระบวนขั้นตอนการพัฒนา 

  

ครูธนวรรณ : การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ทางโรงเรียนบ้านคอกชา้ง ดังนี ้
-  ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องวิเคราะห์ประเด็นปญัหา เช่น                                                

1)  ปัญหานักเรยีนการเขียนไม่ได้  อ่านไม่ออก  
2)  ปัญหาเดก็พิเศษเรียนรว่ม 

-  กําหนดเป้าหมายการทํางานร่วมกัน ทางโรงเรียนพัฒนาให้ได้ร้อยละ 60 
-  วางแผนและดําเนินการตามแผน 

1)  จดัทําแผนการสอน ยึดตวัช้ีวัดเป็นเกณฑ์ 
2)  กําหนดเวลาสอนซ่อมเสริม (ตอนเย็น)  ดจูากสภาพของนกัเรยีนก่อน             

หากพบว่านกัเรยีนไม่พร้อม ก็ให้พักแล้วค่อนมาเรียนตอ่หรอืมกีารให้แบบฝึกหัด 
และนักเรียนต้องทําเสร็จภายในเวลาที่กําหนด 

3)  ครูผู้สอนแตล่ะกลุ่มสาระการเรยีนรู้  จะตรวจสอบว่าใน  ขอ้สอบ O-net             
ที่ตรงกับตัวช้ีวัด  เช่น 
3.1) ครวูิทยาศาสตร์ จะมีใบงานทกุครั้งที่สอน 
3.2) ครูศิลปะ  ใช้ส่ือออนไลน์ในการช่วยสอน 
3.3) ครูภาษาไทย นักเรยีนรุ่นพี่เป็นพีเ่ล้ียงในเรือ่งการอ่าน 

4)  ใช้ส่ือแบบฝึกคิดวิเคราะห์  ภาพ  สรุปการเขียน  ให้เป็นคํา  นําคํามาแต่งประโยค  
นําไปสู่โจทย์ปญัหา   

จากการดําเนินการดงักล่าวทําให้ผลสัมฤทธิท์างการเรยีน O-net  ของนักเรยีนโรงเรียนบ้านคอกช้าง 
สูงขึ้น  สรุปได้ 6 ประเด็น 

1. รู้ปัญหาของโรงเรียนและเด็กอยู่ตรงไหน 
2. ครูและผู้บริหาร เสียสละอุทิศเวลา 
3. ครูสอนตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวดั และตัวบ่งชี้   
4. ครูเริ่มจากการที่สอนการอ่านออกเขียนได้  เป็นขั้นตอนแรก 
5. ความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้บริหาร 
6. พยายามค้นหานวัตกรรมใหม่ ๆ  ในการสอน

  

ประธาน : สถานะการศึกษาของ สพป.สฎ.1  เพื่อเป็นข้อมลูในการยกระดบัคุณภาพการศึกษา ดงันี้   
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ประธาน  ดําเนินการตามระเบียบวาระประชุมดังนี ้
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 

1.1  เร่ืองจากการประชุม ผอ.สพป. ทั่วประเทศ (รายละเอยีดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 1)  
ประธาน : หน้า 8-10  การเตรียมรอรับการปฏิรูปการศึกษา  เพื่อลดความเหล่ือมลํ้าและสร้างความเป็นธรรม  

มาตรา 52, มาตรา 279  และมาตรา 286 
ที่ประชุม : รับทราบ 

1.2 จุดเน้นของ สพฐ. 
ประธาน : 1) การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (รายละเอียดดงัเอกสารแนบวาระประชุม    หมายเลข 5 

หน้า 16 
2) จุดเน้นของ สพฐ. 2558 

2.1  ด้านนักเรยีน 
 (1)  การสอบ  O-net,  การสอบ Pizza   
 (2)  การอ่านออกเขียนได้  

(3)  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และค่านิยม  12  ประการ      
2.2 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา การสรา้งองค์ความรู้และสมรรถนะที่เหมาะสม  
2.3 ด้านการบรหิารจัดการ  

(1)  โรงเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ สมศ. 
(2)  มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา 

ที่ประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แลว้ 

  รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกดั สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ครัง้ที่ 4/2558                    
เมื่อวันที่  8  เมษายน  2558 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี(รายละเอยีดได้แจ้ง                     
ทางเว็บไซด์ www.surat1.go.th) 

มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุม ครัง้ที่ 4/2558  เมือ่วันที่  8  เมษายน  2558 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
3.1 งานบริหารบุคคล 

3.1.1 การรับสมัครสอบแข่งขนัเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศกึษา  ตําแหน่งครูผูช้่วย  
ตามที่ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้ดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตัง้บุคคลเข้ารับราชการเป็น

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย  ภาค ข โดยดําเนินการสอบแขง่ขันเมือ่วันที่ 2 พ.ค. 2558 นั้น 
บัดน้ี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  ได้ประกาศรายช่ือผู้สอบผ่าน ภาค ข 

และมีสิทธิ์สอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตําแหน่งและวิชาชีพ  ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2558  จําแนกตามกลุ่มวิชาหรอื
ทางสาขาวิชาเอกจํานวน 6 กลุ่มวิชาเอก รวม  119 ราย  ดังนี ้

ที่ กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก จํานวนผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค 
1 ภาษาไทย 41 
2 คณิตศาสตร์ 41 
3 ภาษาอังกฤษ 17 
4 ปฐมวัย 13 
5 พลศึกษา 4 
6 นาฏศิลป์ 3 
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รายละเอยีดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 2 (หน้า 11)   และสามารถดูรายละเอยีดทางเว็บไซด์
www.surat1.go.th 
ประธาน : ขอขอบคุณทกุท่านในการดําเนินการสอบเปน็ไปด้วยความเรียบรอ้ย และขอความอนุเคราะห์ ผอ.รร.

และครู เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
ที่ประชุม : รับทราบ 

3.2  งานบริหารทั่วไป 
3.2.1 มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

รายละเอยีดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 3 (หน้า 12) 
รองมณีโชติ : มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา  ในส่วนที่เกีย่วขอ้งกับโรงเรียนคือ  มาตรฐานที่ 3 ตวับ่งชี้ที่ 2-7  

ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนไดร้ายงานตามกําหนดเวลา  เพือ่ให้การพัฒนามปีระสิทธิภาพสูงขึ้น ขอให้
โรงเรียนได้มอบหมายผู้รับผิดชอบ และติดตามการดําเนินการดังกล่าวด้วย 

ประธาน : มาตรฐานบางตัวจะต้องกรอกขอ้มูลผ่านระบบด้วยตนเอง  ในการกรอกข้อมูลผ่านระบบขอใหโ้รงเรียนได้
ตรวจสอบ กําชบัข้อมูลใหถู้กตอ้ง  และจะแจ้งระยะเวลาในการดําเนินการใหท้ราบอกีครัง้หนึ่ง 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 3.2.2 คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2558 ในรอบ 9 เดือน    

รายละเอยีดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 4 (หน้า 13-15) 
คุณสมชาย : การรายงานในรอบ 9 เดอืน 10 มิ.ย. และ 10 พ.ย. 58 ข้อมูลที่โรงเรียนกรอก 34 รายการ                   
รองไพจิตร : การรายงาน ตัวชี้วัดที่ 39  ร้อยละของการพัฒนาครูด้วยระบบ e-leaning  โดยตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติ

ราชการของ สพฐ. โดย สพป. จะต้องรายงานในส่วนที่เกีย่วขอ้ง ตัวช้ีวดัที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคล จาก
โรงเรียน ค่านํ้าหนัก 1.5 ตัวชี้วดัที่ 39 รอ้ยละของการพัฒนาครูด้วยระบบ e-leaning จะพัฒนาโดยยึด
ภารกิจพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน  ผ่านระบบ online เปล่ียนช่ือเป็น TEPE  การพัฒนาครูเป็นฐาน  โดย
สพป. มาในเป็นเว็บไซด์พื้นที่ รายวิชาใครประชาสัมพันธ์รายวชิาใคร หมวดองค์ความรู้, หมวดสมรรถนะ
หลัก, หมวดสมรรถนะประจําสายงาน หมวดละ 1 วิชา  ประชาสัมพันธ์ให้คร ู 1299 ตอ้งไดเ้รียนทกุคน 
ในรอบ 9 เดอืน สํารวจไปยงัโรงเรยีนเพื่อตอบตัวช้ีวัด หากมีปญัหาการรายงานสอบถามรายละเอียดไป
กลุ่มพัฒนาบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุม : รับทราบ 
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3.2.3 การเตรียมความพร้อมกอ่นเปิดภาคเรียน 
  ด้วยขณะน้ีใกล้เวลาที่สถานศึกษาจะเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2558 ซึ่งในระหว่างปิด            
ภาคเรียนได้เกิดภัยธรรมชาติในหลายพื้นที่ และอาจเป็นเหตุให้อาคาร วัสดุ อุปกรณ์ ต้นไม้และส่ิงแวดล้อมโดยรวมเกิด
ชํารุด เสียหาย อุปกรณ์ไฟฟ้าอาจมีกระแสไฟฟ้ารั่วไหล สายไฟฟ้าขาด จนอาจเป็นอันตรายกับนักเรียน  ประกอบกับ             
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทําให้เกิดภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น วาตภัย  ภัยแล้ง  พายุฤดูร้อน  หมอกควัน  และไฟป่า 
แผ่นดินไหว โรคระบาดและโรคติดต่อหลายประเภท เช่น โรคมือ เท้า  ปาก  ไข้เลือดออก  พิษสุนัขบ้า ฯลฯ  รวมทั้ง
สัตว์เล้ือยคลาน งูพิษ ตะขาบแมงป่อง และแมลงมีพิษ เช่น ผ้ึง ตัวต่อ ตัวแตน  นอกจากน้ียังมีการกระทําของมนุษย์ที่
ก่อให้เกิดเหตุร้ายต่าง ๆ ขึ้นอีก   
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีความห่วงใยในสวัสดิภาพ สวัสดิการ และ             
ความปลอดภัยของนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง และเพื่อเป็นการป้องกันมิให้นักเรียนได้รับอันตรายจากเหตุร้ายต่าง ๆ เมื่อเปิด
ภาคเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จึงให้สถานศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเปิด 
ภาคเรียนเพิ่มเติมจากที่ได้เคยดําเนินการเป็นปกติ โดยให้ความสําคัญเป็นพิเศษตามเอกสารการเตรียมความพร้อมก่อนเปิด
ภาคเรียนที่แนบ  หากเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง เกิดเหตุร้าย หรือเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้น และพิจารณาแล้วเห็นว่า
จะมีอันตรายเกิดขึ้นกับนักเรียนและครู   ขอให้ผู้อํานวยการโรงเรียนใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาและตัดสินใจ แล้วรายงาน
ผู้บังคับบัญชาตามลําดับโดยเร็ว 
รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 5 (หน้า 16) 
รองสุมนต์ : การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน  รายละเอียดไดก้ล่าวไว้ข้างต้น  กรณีเกิดเหตุการณ์ โรงเรียน

จะต้องรายงานผู้บังคับบัญชา อย่างเร่งด่วนทนัเหตุการณ ์
ประธาน : เรื่องอุบัติเหตุและอุบัติภัยทางธรรมชาติ  น่าเป็นหวง  ผู้บรหิารฯ ควรตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายใน

สถานศึกษา เพือ่รองรับเหตุการณ์  เช่น  ต้นไม้ที่อยูร่อบบรเิวณโรงเรียน  หรอืการกําชับเวร-ยามของ
สถานศึกษา   
 กรณเีกิดเหตุการณ์แก้ปัญหาโดยการถ่ายรูปที่ชาํรุดและมีใบประมาณการ  และทาง สพป.         
จะดําเนินการแก้ไขในเบ้ืองต้นก่อน  การบันทกึเรือ่งของเวรยาม 

ที่ประชุม : รับทราบ 
3.2.4  นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการสถานศึกษาสีขาว                               

ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
ด้วยศูนย์อํานวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ                

ได้กําหนดนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และ
ให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งสถานศึกษาในสังกัด ดําเนินงานไปสู่
การปฏิบัติ โดยให้สถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี และกําหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษา โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพื่อให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันไม่ไปเกี่ยวข้องกับยา
เสพติดและเป็นผู้เสพรายใหม่ เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป  รายละเอียดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ลงวันที่ 2 
เมษายน  2558 ที่แนบพร้อมน้ี  
รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 6 (หน้า 17) 
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รองสุมนต์ : การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติ  มี 8 ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
สถานศึกษา คือยุทธศาสตร์ที่ 1   โดยกระทรวงศึกษาธิการตั้งศูนย์ฯ ในสถานศึกษา จัดทําแผนงานใน
สถานศึกษา  มีทั้งหมด  11 กิจกรรม ของ สพป. ต้องทํา 5 กิจกรรม  มัธยมฯ มีทั้งหมด  6  กิจกรรม  
มีกิจกรรม 4 กิจกรรมที่ต้องทําให้เสร็จ  โรงเรียนต้องรายงานเป็นกระดาษ  เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้กรอก
ข้อมูลผ่านระบบ ข้อมูลต้องครบ 100%  ขยายไปถึงปฐมวัย   
 การจดัเลือกสถานศึกษาสีขาว  และอบายมุข  เครือข่ายละ 1 โรงไปคัดเลือกโดยใช้คู่มือ  ตาม
เกณฑ์  ตัวชีว้ัดและรายงานไปตามเขต  ตอนนี้ส่งไปแล้ว  3 เครือข่าย   

ที่ประชุม : รับทราบ 
  
3.3  งานการเงนิและงบประมาณ  

3.3.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
1) ผลการเบิกจา่ยงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ 2557 กันเบกิเหล่ือมปี 2558   

งบลงทุน (ค่าทีด่ินและส่ิงก่อสรา้ง) 
2) ผลการเบิกจา่ยงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ 2558  

งบลงทุน (ค่าทีด่ินและส่ิงก่อสรา้ง) , (ค่าครุภัณฑ์) 
รายละเอยีดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 7 (หน้า 18-28) 
ที่ประชุม : รับทราบ 

3.3.2  การควบคุมการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2558 
รายละเอยีดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 8  (หน้า  29-37) 
ที่ประชุม : รับทราบ 

3.3.3  การจัดทําข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา  2557 
รายละเอยีดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 9  (หน้า  38-42) 
คุณชูศักดิ์ : 1)  การรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ส้ินปีการศึกษา (หนา้ 38-42) ผ่านระบบ DMC จะปิดระบบ      

ในวันที่ 10 ม.ิย. 2558 เวลา 24.00 น. ปีนี้ถ้าโรงเรียนไหนไมร่ายงานขอ้มูลดังกล่าว  จะไม่ไดร้ับ
การเงินอุดหนุน 

2)  การรายงานของบประมาณซ่อมแซม ปี 2559  ให้โรงเรยีนดําเนินการส่งรายละเอียดถงึ สพป.สฎ.1  
ไม่จํากัดวงเงินฯ 

3)  เดือนมิถุนายน ขอให้โรงเรยีนเตรยีมของบฯ ปี 2560  ขณะนี้โรงเรยีนต้องสํารวจว่า มีอาคารใดต้อง
รื้อถอน  ซ่อมแซม  ขอให้ดําเนนิการเตรียมข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวขอ้งด้วย 

ที่ประชุม : รับทราบ 
3.3.4  เงินรายได้สถานศึกษา 

จากการตรวจสอบเงินรายได้สถานศึกษา ผลการตรวจสอบ 
1. สถานศึกษายังไม่เข้าใจความหมายของเงินรายได้สถานศึกษา ส่งผลให้การบริหารจัดการเงินประเภทน้ี                 

ไม่เป็นไปตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ ที่ สพฐ.กําหนด 
2. สถานศึกษา มีการระดมทรัพยากร มีรายได้ที่มี ผู้มอบให้ หรือผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุ แต่ไม่ออก

ใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ชําระเงิน เป็นปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบเงินรายได้สถานศึกษา และระเบียบการเก็บรักษาเงินและ
นําเงินส่งคลังในหน้าที่ของอําเภอ/กิ่งอําเภอ  และได้นําไปคุมนอกระบบ ส่งผลให้เกิดความเส่ียงที่จะนําเงินไปใช้
นอกเหนือจากการจัดการศึกษาได้ 

3. การใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ไม่มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี และขอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งผลให้การใช้จ่ายเงิน ขาดเหตุผล ไม่เป็นไปตามเจตนารมย์ของเงินรายได้
สถานศึกษา 
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 4. การใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ที่จ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราว มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์             
การจ้างชั่วคราว คือการจ้างไม่คํานึงถึงกรอบอัตรากําลัง วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง และเงื่อนไขการจ้าง ไม่มีกระบวนการ
คัดเลือกด้วยความโปร่งใส ฯลฯ 
 5. การใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ไม่คํานึงถึงระเบียบฯ ของทางราชการ โดยเฉพาะเกี่ยวกับการซื้อการจ้าง ไม่
ดําเนินการตามระเบียบ สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ 
 6. มีการส่ังซื้อ ส่ังจ้าง และก่อหนี้ผูกพัน เกินวงเงินรายได้สถานศึกษาที่มีอยู่ 
 7. มีการจัดทําบัญชี โดยไม่แยกตามวัตถุประสงค์ของเงิน ส่งผลให้การใช้จ่าย ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด 
ส่งผลให้การใช้จ่ายเงินผิดประเภท 
 8. ไม่รายงานการรับ – จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ให้ สพป. และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ 
ภายใน 30 วัน นับแต่วันส้ินปีงบประมาณ 
 สาเหตุของการไม่ดําเนินการตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง 

1. ไม่รู้ ไม่เข้าใจ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
2. การนําเงินเข้าระบบ เกรงว่า ใช้จ่ายยาก ส่งผลกระทบ ให้เงินรายได้สถานศึกษา ขาดการควบคุมในระบบ มี

ความเส่ียงที่ถูกใช้จ่ายไปในกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
จึงให้สถานศึกษา ควบคุม กํากับ และติดตาม ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดําเนินการ รับ – จ่าย เงินรายได้

สถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระเบียบ สพฐ.ว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา
ฯ พ.ศ.2549 ประกาศ สพฐ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการนําเงินรายได้สถานศึกษาไปจ่ายฯ พ.ศ.2551 และระเบียบ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

เงินรายได้สถานศึกษา 
ความหมาย  

“บรรดารายได้ ผลประโยชน์ที่เกิดจากที่ราชพัสดุ เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญา ลาศึกษา และเบี้ยปรับที่ เกิด
จากการผิดสัญญาลาศึกษาและเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการซ้ือทรัพย์สินหรือจ้างทําของ ที่ดําเนินการโดยใช้เงิน
งบประมาณ เงินที่มีผู้มอบให้ และเงินหรือผลประโยชน์อื่นที่สถานศึกษาได้รับไว้ เป็นกรรมสิทธิ์ แต่ไม่รวมถึงงบประมาณ
รายจ่าย” 
การรับเงิน  

� ออกใบเสร็จรับเงินตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนด ใหแ้ก่ผู้ชําระเงินทกุครั้งที่มีการรับเงิน 
� นําหลักฐานการรับเงินไปบนัทึกในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภท เงินรายได้สถานศึกษา  

               (แบบควบคุมการเงินของ หน่วยงานย่อย พ.ศ.2544)  
การใช้จ่ายเงิน 

 � เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเน่ืองกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแห่งนั้น  
ห้ามไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายของสถานศึกษาแห่งอืน่ และเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน  

� การนํารายได้สถานศึกษาไปใช้จ่ายในการจัดการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่เกีย่วเนื่องกับการจัดการศึกษา                
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ อตัรา และวิธีการที่ สพฐ.  
หลักเกณฑ ์อัตรา และวธิีการ นําเงินรายได้สถานศึกษาไปจา่ยเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ดังน้ี 

1. ใช้จ่าย ตามแผนการปฏิบัตงิานและแผนการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ที่ได้รับความเหน็ชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยคํานึงถงึความคุ้มค่า ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์ต่อ
ผู้เรียนเป็นสําคัญ  

2. กรณเีงินที่มผู้ีมอบให้โดยมีวตัถุประสงค์ชัดแจ้งให้นําไปใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้เฉพาะในกิจการที่ผู้มอบระบุ
วัตถุประสงค์เทา่น้ัน 

3. การใช้จ่ายเงนินอกเหนือจาก ข้อ 2 ให้สถานศึกษาดําเนินการ ดังนี ้
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        3.1  รายจ่ายค่าจ้างชั่วคราว เพื่อจ้างครูผู้สอน และพนักงานที่ปฏิบัติงานในลักษณะอํานวยการ ให้ดําเนินการ
คัดเลือกด้วยความโปร่งใส โดยคํานึงถึงกรอบอตัรากําลัง วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้าง และเงื่อนไขการจ้างให้เป็นไปตาม 
แนวปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ด้วยเงินนอกงบประมาณตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด 
        3.2  รายจ่ายงบดําเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) ยกเว้นค่าใช้จ่าย                     
ในการเดินทางไปต่างประเทศ 
        3.3  รายจ่ายงบเงินอุดหนุน สําหรับช่วยเหลือนักเรียนทีย่ากจนและขาดแคลน 
        3.4  รายจ่ายงบลงทุนที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

         - รายการค่าครุภัณฑ์ที่มวีงเงินต่อหนว่ยต่ํากว่า 2,000,000 บาท  
         - รายการค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้างที่มีวงเงนิต่ํากว่า 10,000,000.- บาท 

         3.5  รายจ่ายเพ่ือสมทบรายการค่าครุภัณฑ์ หรือรายการค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้างให้เป็นไปตามระเบียบ                     
ว่าด้วยการบริหารงบประมาณที่ทางราชการกาํหนด 

4. การใช้จ่ายเงนิรายได้สถานศึกษาเพื่อเป็นเงนิยืมให้ดําเนินการได้ ดงันี ้ 
       4.1 การยืมเงนิเพื่อใชท้ดรองจ่ายในการบริหารจัดการเพื่อพฒันาสภาพแวดล้อม และเพื่อพัฒนาคุณภาพ             
การจดัการเรยีนการสอนของสถานศึกษา 
       4.2 การยืมเงนิเพื่อดําเนินงานจัดหารายได้ของสถานศึกษา  
             4.3 การยืมเพื่อทดรองจ่ายเกี่ยวกับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การรักษาพยาบาล และการศึกษาของบุตร สําหรับ
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจา้งของสถานศึกษา เฉพาะในส่วนที่สามารถเบิกจากเงินงบประมาณชดใช้เงิน
รายได้สถานศึกษาได้  

5. ห้ามสถานศึกษาดําเนินการส่ังซื้อ ส่ังจ้าง และก่อหนี้ผูกพัน เกินวงเงินรายไดส้ถานศึกษาที่มอียู่ ณ วันที่
ดําเนินการ 

6. กรณีสถานแห่งใด จําเป็นตอ้งปฏิบัตินอกเหนือไปจากที่กําหนดไว้ในประกาศน้ี ให้ขอความเห็นชอบต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก่อนดําเนินการ 
การบันทึกบัญชี 
  � ทําทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภท  “เงินรายไดส้ถานศึกษา” 
  � ทําทะเบียนคุมรายรับ รายจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา  ตามแบบฟอร์มทีก่าํหนดให้ 
 � ทําทะเบียนคุมเงินรายได้สถานศึกษา กรณีที่มีผู้มอบให้มวีัตถุประสงค์ชัดแจ้ง โดยแยกเป็นประเภทตาม
วัตถุประสงค์ของเงิน  
การรายงานเงนิรายได้สถานศึกษา  

ให้รายงานการรบั – จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาตามแบบที่ สพฐ. กําหนด  ใหค้ณะกรรมการสถานศึกษา                   
ขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันส้ินปีงบประมาณ 
การมอบอํานาจ 

1. ผอ.สถานศึกษา/ผอ.ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ   ครั้งละไม่เกิน 15 ล้านบาท 
2. ผอ.สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา    ครั้งละไม่เกิน 20 ล้านบาท 

การเก็บรักษาเงิน 
 เก็บเป็นเงินสด/เงินฝากธนาคาร เพื่อสํารองใชจ้่ายได้ภายในวงเงินที่ สพฐ. กาํหนด                             

โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
 ฝากส่วนราชการผู้เบิก (ส่วนที่เกินวงเงินเก็บรกัษา) 
 สําหรับดอกผลที่เกดิจากเงินฝากธนาคาร ถือเป็นผลประโยชน์ที่สถานศึกษาสามารถเก็บเปน็

กรรมสิทธิ์ได้ไมต่้องนําส่งคลัง 
 
 



17 

อํานาจเก็บรักษาเงิน 
นักเรียนไม่เกิน/ขึ้นไป วงเงินสํารองจ่าย ณ โรงเรียน ไม่เกินวันละ ......... บาท วงเงินฝากธนาคาร ........... บาท

ไม่เกิน 120 คน 20,000 บาท 30,000 บาท ส่วนท่ีเกินนําฝาก สพป.
120 คน ขึ้นไป 30,000 บาท ไม่เกิน 1,000,000 บาท  

ส่วนท่ีเกินนําฝาก สพป. 
สพป. 100,000 บาท ไม่เกิน 5,000,000บาท ส่วนท่ีเกินนํา

ฝากสํานักงานคลังจังหวัด 
 

รายงานการรับ - จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาประจําปีงบประมาณ ….... 
โรงเรียน…………………………………….  สังกัดสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต1  

ณ  วันที่ ......  เดือน .............................  พ.ศ. ............

รายการ จํานวนเงิน
ยอดยกมาจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

รายรับ 
1  ผลประโยชน์จากทีร่าชพัสด ุ

2  เบี้ยปรับจากการผิดสัญญาลาศึกษา 
3  เบี้ยปรับที่เกดิจากการผิดสัญญาการซ้ือทรพัย์สินหรือจ้างทําจองด้วยเงินงบประมาณ
4  เงินที่มีผู้มอบให ้ โดย 
   4.1  ระบุวัตถุประสงค์ชัดแจง้ 
   4.2  ระบุวัตถุประสงค์ไม่ชัดแจ้ง 
5  เงินบํารุงการศึกษา 
6  ผลประโยชน์อื่น ๆ 
   6.1....................................................................................
   6.2....................................................................................
 รวมรายรับ  

รายจ่าย 
1  งบบุคลากร  รายการค่าจ้างช่ัวคราว 
2  งบดําเนินงาน 
   2.1  ค่าตอบแทน 
   2.2  ค่าใช้สอย 

   2.3  ค่าวัสดุ 
   2.4  ค่าสาธารณูปโภค 
3  งบลงทุน 

   3.1  ค่าครุภัณฑ์ 

   3.2  ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 
4  งบเงินอุดหนนุ 
5  อื่น ๆ 
   5.1..................................................................................
   5.2..................................................................................
รวมรายจ่าย 

ยอดยกไป
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3.4 งานวิชาการ 
3.4.1  ผลการจัดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ชั้นประถมศึกษาปี ที ่3                                        

ปีการศึกษา 2557 
 1) ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

   โรงเรียนในสังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  มีโรงเรียนเข้าสอบจํานวน 122 โรงเรียน                
จากโรงเรยีนทัง้หมด 126 โรง นักเรยีนทัง้หมด 2,337 คน 
        1.1)  ผลการประเมินรวมทัง้ 3 ด้าน(ด้านภาษา,ด้านคํานวณและด้านเหตุผล)                    
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 49.13 ซึง่สูงกว่าระดับ สพฐ.ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 47.13 
   1.2)  ผลการประเมิน ด้านภาษา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ไดค้ะแนนเฉล่ีย                        
ร้อยละ 53.80 ซึ่งสูงกว่าระดับ สพฐ.ที่มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 50.71 
   1.1.3 ผลการประเมิน ด้านคํานวณ  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ไดค้ะแนนเฉล่ีย                          
ร้อยละ 42.03 ซึ่งสูงกว่าระดับ สพฐ.ที่มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 42.14 
   1.1.4 ผลการประเมิน ด้านเหตผุล สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้คะแนนเฉล่ีย                      
ร้อยละ 52.26 ซึ่งสูงกว่าระดับ สพฐ.ที่มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 48.57 
   2)  ระดับโรงเรียนในสังกัด 
   2.1) ผลการประเมินรวมทัง้ 3 ด้าน (ด้านภาษา,ด้านคํานวณและด้านเหตุผล)  
โรงเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดเฉล่ียร้อยละ 73.08  ได้แก่  โรงเรียนบ้านสุชน  
โรงเรียนที่ได้คะแนนต่ําสุดเฉล่ียร้อยละ 30.71  ได้แก่  โรงเรียนบ้านบ่อโฉลก 
   2.2)  ผลการประเมินด้านภาษา 
โรงเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดเฉล่ียร้อยละ 74.29  ได้แก่  โรงเรียนบ้านสุชน  
โรงเรียนที่ได้คะแนนต่ําสุดเฉล่ียร้อยละ 32.86  ได้แก่  โรงเรียนบ้านหนองเปล 
   2.3)  ผลการประเมินด้านคํานวณ 
โรงเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดเฉล่ียร้อยละ 69.86  ได้แก่  โรงเรียนบ้านสุชน  
โรงเรียนที่ได้คะแนนต่ําสุดเฉล่ียร้อยละ 2286  ได้แก่  โรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม 
   1.2.4 ผลการประเมินด้านเหตผุล 
โรงเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดเฉล่ียร้อยละ 78.57  ได้แก่  โรงเรียนบ้าวังหวาย 
โรงเรียนที่ได้คะแนนต่ําสุดเฉล่ียร้อยละ 30.49  ได้แก่  โรงเรียนบ้านบางชุมโถ 

จากขอ้มูลดังกล่าวพบว่าผลการประเมินฯของโรงเรียนในสังกดั สพป.สุราษฎรธ์านี เขต 1                                 
มีความแตกต่างกันมาก เอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 10 (หน้า 43-58) 
ที่ประชุม : รับทราบ 

3.4.2  การจัดประชุมปฏิบัติการครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้านการวดัและประเมินผล 
การจัดประชุมปฏิบัติการครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้านการวัดและประเมินผล กําหนดในวันที่ 13 – 14 

พฤษภาคม  2558 ณ โรงแรมเคพาร์ค สุราษฎร์ธานี ผู้เข้าประชุมปฏิบัติการเป็นครูผู้สอน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือ            
ครูวิชาการ โรงเรียนละ 1 คน โรงเรียนที่มีชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เกินกว่า 1 ห้องเรียน โรงเรียนสามารถส่งเข้าร่วมประชุม
ปฏิบัติฯได้เพิ่มอีก 1 คนต่อ 1 ห้องเรียน  ผู้เข้าประชุมปฏิบัติการฯที่เป็นครูผู้สอนจากโรงเรียนในพื้นที่เกาะ ฝ่ายจัดประชุม
ปฏิบัติการฯ จัดที่พักให้ในคืนวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมที่จัดประชุมปฏิบัติการฯ เนื้อหาที่จัดประชุมปฏิบัติการ
ฯ เน้นในกลุ่มสาระเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ การวิเคราะห์ภาระงาน
และช้ินงาน  การวิเคราะห์ข้อสอบ  O-NET  ในสาระการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง  และฝึกปฏิบัติเขียนข้อสอบตามกรอบ          
การวิเคราะห์ 
ที่ประชุม : รับทราบ 

 

 



19 

3.4.3  ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
สพป . สุราษฎร์ธานี เขต 1  ดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ ค่านิยมหลักของคนไทย                 

12  ประการ  ให้กับครูโรงเรียนละ  1  คน  ในวันที่  6  พฤษภาคม  2558  ณ  โรงแรมเคพาร์ค  อําเภอเมือง               
จ.สุราษฎร์ธานี  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ  เจตคติ  และทักษะในการจัดการเรียนรู้   และสถานศึกษาต้องดําเนินการให้
ครูทุกคนศึกษาการจัดการเรียนรู้จากครูที่เข้ารับการอบรมและศึกษาเอกสาร  “ชุดนิเทศการพัฒนาค่านิยมหลักของคนไทย  
12  ประการ” ในเอกสารจะมีแนวทางในการดําเนินการของสถานศึกษา  และการจัดการเรียนรู้  โดยโรงเรียนต้อง
ดําเนินการ  มีดังนี้ 
           1.  แต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนาค่านิยมหลักของคนไทย  12  ประการ  มีหน้าที ่
                 1.1  ศึกษา วิเคราะห์ค่าวิเคราะห์นิยมของคนไทย  12  ประการ  และนิยาม  
                 1.2  กําหนดพฤติกรรมสําคัญของค่านิยมหลักของคนไทย  12  ประการ เป็นรายชั้นหรือช่วงชั้น 
                 1.3  กําหนดวธิีการพัฒนาค่านิยมหลักของคนไทย  12  ประการ โดยการบูรณาการ 

          1.3.1  บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้  8  กลุ่มสาระ    
          1.3.2  บูรณาการในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
          1.3.3 บูรณาการในโครงการ/โครงการพิเศษ/กิจกรรมวันสําคัญ 
          1.3.4  สอดแทรกในกิจวัตรประจําวัน                 

                1.4  ดําเนินการพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางที่กําหนด 
                1.5  ดําเนินการประเมินผู้เรียนหลังการพัฒนาและสรุปผลการประเมิน 
                1.6  รายงานผลการพัฒนาต่อผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
           2.  มอบหมายให้ครผูู้สอนทุกคนดําเนินการดังนี ้
                2.1  ศึกษาค่านิยมหลักของคนไทย  12  ประการ  นิยาม  พฤติกรรมสําคัญของค่านิยมหลัก                    
ของคนไทย  12  ประการ 
               2.2  ศึกษาแนวปฏิบัติในการพัฒนาผู้เรียนว่าจะดําเนินการพัฒนาค่านิยมหลักของคนไทย                         
12  ประการ  ด้วยวิธใีดดงัต่อไปน้ี  คือ                   
                     2.2.1 บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้  8  กลุ่มสาระ 
                     2.2.2  บูรณาการในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
                     2.2.3  บูรณาการในโครงการ  
                     2.2.4  สอดแทรกในกิจวัตรประจําวันของสถานศึกษา                             
     2.3   ดําเนินการพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางที่กําหนดไว้และประเมินเป็นระยะ ๆ    
      2.4  รายงานผลการพัฒนาต่อผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ที่ประชุม : รับทราบ 

เวลา  13.00 – 16.00 น. 
ประธาน : ในการประชุมชว่งบ่าย จะมกีารแบ่งกลุ่มจดักจิกรรมระดมความคิด  เพื่อกําหนดมาตรการยกระดับ

คุณภาพการศึกษา O-NET, NT, PISA  และการอ่านออกเขียนได้ ดังนี ้
กลุ่มที่ 1 

มาตรการด้านบริหารจัดการ 
กลุ่มที่ 2

มาตรการด้านการจัดการเรียนการสอน 
กลุ่มที่ 3

มาตรการด้านการสร้างแรงจูงใจ 
กลุ่มที่ 4

มาตรการด้านอ่ืน ๆ เช่น        
การนิเทศการศึกษา,การมีส่วนร่วม

เครือข่าย  ผู้รับผิดชอบ  เครือข่าย  ผู้รับผิดชอบ เครือข่าย ผู้รับผิดชอบ เครือข่าย  ผู้รับผิดชอบ
ขุนทะเล, 
เกาะพะงัน, 
กาญจนดิษฐ์ 

รองผัน 
รองธนาวุฒิ 
รองณันศภรณ์ 
ศน.ธีติมา 
ศน.นวรัตน์ 
ศน.อรุณศรี 

กรูดป่าร่อนฯ, 
ปากแพรก, 
สมุย 1 

รองสุมนต์
รองมณีโชติ 
รองมนต์ชัย 
ศน.โยธิน 
ศน.สุภารัตน์ 
ศน.ชาญชัย 

สมุย 2,
ท่าทองอุแท, 
ดอนสัก 

รองประทีป
รองไพจิตร 
รองมณีโชติ 
ศน.อนงค์ 
ศน.ชนม์นิภา 
ศน.ชาญ 

บางกุ้ง, 
ช้างคู่ 

รองผัน
รองธนาวุฒิ 
ศน.พิณิวรรณ 
ศน.สายตา 
ศน.สุทธิพงษ์ 
ศน.ปัทมา 
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ที่ประชุมไดร้ะดมความคิดแต่ละกลุ่ม  พร้อมทัง้บันทกึข้อคิดเห็นของกลุ่มลงในกระดาษ A4  และแต่ละกลุ่มออกมา
รายงานผลจากการระดมความคิด กลุ่มละไม่เกิน 5 นาที สรปุรายละเอียดได้ดังนี ้
 

กลุ่มที่ 1  มาตรการด้านบริหารจัดการ  /ผู้รายงาน : ผอ.รร.บ้านซอย 10 
1. โรงเรียนจะต้องมีวิเคราะห์ขอ้มลูของตนเอง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนย้อนหลัง 1-3 ปี                                                  

ตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียน   
2. ตั้งเป้าหมาย ปี 2558 ตอ้งการให้ O-net NT  แต่ละกลุ่มสาระการเรียนการรู ้
3. มอบหมายครูผู้รับผิดชอบ 
4. ให้ใชท้ฤษฎีการบริหารจัดการ ใช้กระบวนการ PDCA  ทุกโรงเรียนสามารถนําไปใช้ได้จริง 
5. ใช้กระบวนการนเิทศภายใน อย่างมีคุณภาพตอ้งการติดตาม ตรวจสอบ  

 

กลุ่ม 2 มาตรการด้านการจัดการเรียนการสอน /ผู้รายงาน :  ผอ.รร.บ้านแม่โมกข์ 
1. ประชุมวางแผนเพ่ือจัดการเรียนการสอนโดยรบัความรวมมือจากครูและบุคลากรทุกคน 
2. สร้างความตะหนักให้ครูเห็นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (เจตคติ) ตามจรรยาบรรณของครู 9 ประการ 
3. ครูได้ศึกษาหลักสูตรมาตรฐานแต่ละวิชา โดยเฉพาะตัวช้ีวัดของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู ้
4. ทบทวนผลการจัดการเรยีนการสอนปีที่ผ่านมา  NT O-net  เน้นการอ่านออกเขยีนได้  เริ่มตั้งแต่ชั้นอนุบาล 
5. ศึกษานักเรียนรายบุคคล  
6. สร้างส่ือและนวัตกรรมในการจดัการเรียนการสอน 
7. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค/วธิีการที่หลากหลาย ทําอย่างไรจูงใจให้นกัเรียนได้เรียน 
8. วัดและประเมินผลเป็นระยะ ๆ เพื่อนําขอ้มูลมาวิเคราะห์ ปรับปรุงและพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 
9. แลกเปล่ียนเรียนรู้ A-action A-after R-review/  LW  มีการสังเกตการณ์สอนของครู นําข้อมูลมาอภิปราย  

และเทคนิค เพื่อใหก้ารเรียนการสอนมีคุณภาพ 
 

กลุ่มที่ 3   มาตรการด้านการสร้างแรงจงูใจ /ผู้รายงาน :  ผอ.รร.บ้านนํ้าฉา 
1. สนับสนุนครู 
2. สพป. ใหอ้ะไรแก่สถานศึกษา เช่น งบประมาณ 
3. ผู้บริหารฯ ใหก้ารสนับสนุนห้องเรยีน 
4. เกียรติบัตร เป็นส่วนหน่ึงของการให้กําลังใจ 
5. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้ง 
6. การจดัหาส่ือการเรยีนการสอน 
7. จัดกิจกรรม เชน่ จัดประกวดหอ้งเรียนคุณภาพ 
8. การศึกษาดงูานในโรงเรียนที่มีคุณภาพ ภายในเขต  หรือ สพป. นําโรงเรียนที่ม ีO-net  สูงไปดงูาน 
9. แบ่งงานหน้าทีม่อบหมายให้ชดัเจน 
10. การนิเทศเป็นระยะ ๆ  แบบกัลยาณมิตร 
11. ส่งเสริมให้ครูพฒันาเต็มศักยภาพ  เช่น  ครูทีม่ีผลสัมฤทธิ์สูง ได้มีโอกาสต่อยอดความรูใ้ห้กับครูผู้สอน                     

หรอืพัฒนาครูเป็นแกนนําในกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้น ๆ 
12. ให้ครูเล่ือนวิทยฐานะ  โดยผู้บรหิารโรงเรยีนไดก้ระตุ้นในการนาํเสนอผลงาน 
13. การสร้างบรรยากาศในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาให้สถานศึกษายกระดับคุณภาพ ปรับปรงุห้องทํางาน หอ้งเรียน 
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กลุ่มที่ 4  มาตรการด้านอื่น ๆ เช่น การนิเทศการศึกษา,การมีส่วนร่วม  /ผูร้ายงาน :  ผอ.รร.วัดแหลมทอง 
1. การนิเทศติดตามผล เน้นจัดทําแผนการสอน ปฏิทินการนเิทศ  
2. การคัดกรองนักเรียน 
3. การมีส่วนร่วมเน้นผู้ปกครอง  เครือข่ายผู้ปกครองให้เข้ามามีบทบาทในผลสัมฤทธิ์  กรรมการสถานศึกษา                

ชมรมศิษย์เก่า  เครือข่ายบ้าน  วัด โรงเรียน  (บวร)  บรูณาการแหล่งเรียนรู ้
4. การเตรียมตัวกอ่นสอบ  ทุกประเภท มีการสอนเสริม (ตวิเข้ม)   
5. มีมาตรการคืนครูให้โรงเรียน ทกุโรงเรียนควรมีครูธุรการ   
6. ควรลดกิจกรรมที่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา   
 

ประธาน : จากการระดมความคิด ต้องไปสรุปอีกครึง่หนึง่ เพื่อเป็นมาตรการร่วมกัน จะหารือสัปดาหห์น้า จะให้
ทีมงาน ไปหลอมรวม ประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.,  (ประธานเครือข่ายและครู)  และศึกษานเิทศก์         
เช่น ตั้งเป้าหมายไว้ ค่าเฉล่ีย.... จะให้รางวัลอําเภอละ 100,000 บาท หรือการแลกเปล่ียนรูร้ว่มกัน         
หรือ ตัง้ชมรม (ช่วยเหลือซึง่กันและกัน)  เมื่อได้เป้าหมายร่วมกัน  จะได้ขอ้ตกลงรวมกันอกีครั้ง 
ขอขอบคุณทกุท่านที่ได้ชว่ยกนัระดมความคิด 

ที่ประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

- ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองอื่น ๆ 
ผอ.ประมวล : สอบถามการดําเนินการพิจารณาความดีความชอบ เศษทีจ่ัดสรรให้แต่ละเครอืข่ายต่าง ๆ โดยเงื่อนไขที่

กําหนด มีความสงสัยในขอ้ที่ 1  
ประธาน : การดําเนินการดังกล่าวที่ผ่านมาไม่เคยจัดสรร  การดําเนินการในปีนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบของ อ.ก.ค.ศ.  

ตามข้อกฎหมายจะต้องจัดสรร  เพื่อให้การดําเนินการมีความเข้าใจ ตามแนวคิดและคณะ 5 ประการ
ดังนี ้

1. กําหนดเพื่อให้รางวัลโรงเรียนทีม่ีผลสัมฤทธิ์สูงจริง ๆ 
2. เนื่องจากโควตาตัวเต็ม เป็นเศษแต่ละโรงเรียนมารวมกันเป็นก้อนใหญ่ แล้วจัดสรรคืนไป           

ในส่วนนี้นํามาขบัเคล่ือนในเชิงนโยบายได ้
3. การจดัสรรโควตาคืนเพื่อบุคคล ไม่ใช่จัดสรรเพื่อนสถานศึกษา 
4. มี่ความมุ่งมั่นตั้งใจในการขับเคล่ือนนโยบายและยกระดับคุณภาพการศึกษา                          

เช่น โรงเรียนขนาดเล็ก 
5. การจดัสรรมีความประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทัง้เขตพื้นทีใ่นภาพรวม 

หากคิดว่า  การดําเนินการดังกล่าวข้างต้นผิดพลาด ต้องขอโทษด้วย 
ที่ประชุม : รับทราบ 

เลิกประชุม เวลา  16.30  น. 

   ลงชื่อ     ผู้จดบันทึกการประชุม 
(นางดวงมณี  ฉิมพลี) 

นักจัดการงานทัว่ไปชํานาญการ 

   ลงชื่อ     ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
(นายสมชาย  สําอางค์กาย) 

นักประชาสัมพนัธ์ชํานาญการพิเศษ  
รักษาการ  ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ 


