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รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 

คร้ังที ่ 8/2558 

วันที่  6  ตุลาคม  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 นายผัน  หอมเกต ุ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

5 นายมณีโชต ิ แพเรือง รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

6 นายสุมนต์  ศิรธิรรม รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

7 นายธนาวุฒิ  รกัษ์หน ู รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

8 นายไพจิตร  รักษาสรณ์ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

9 นายมนต์ชัย  วุฒิพงศ์ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

10 นางณันศภรณ ์ นิลอรุณ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธาน ีเขต 1 

11 นายสมชาย  สําอางค์กาย ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ 

12 นางจรัสศรี  พรหมกล่ิน ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารการเงนิและสินทรัพย ์

13 นายภิญโญ  ไม้ทองงาม รักษาการ ผู้อํานวยการกลุ่มบรหิารงานบุคคล 

14 นางอารยา  จันทว ี ผู้อํานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 

15 นางทัศนีย ์ รุ่งเรือง ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 

16 นายชูศักดิ์  แกว้นุ่น ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

17 นางสาวประภาพรรณ  รอบคอบ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 

18 นายพรพันธุ์ศักดิ์  พาหะมาก ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  

19 นางสาวสุพรรณี หิริศักดิ์สกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านควนยูง 

20 นายชํานาญ หนูจีนเส้ง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านซอย 10 

21 นายอโณชัย  วิเศษกล่ิน ผู้อํานวยการโรงเรียน นิคมสร้างตนเอง  

22 นายจิรพัส  ทองสีทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านซอย 2 

23 นายพรศักดิ ์ คงฤทธิ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านท่าเพชร 

24 นายสุนัย  ตรียทุธ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านบางใหญ่  

25 นายชวัติชัย  ฮะทะโชติ ครูชํานาญการ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาส 
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26 นางขวญัใจ  บุญสินธุ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านบางชุมโถ 

27 นางจุราภรณ ์ คงเจรญิ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดสมหวัง 

28 นางมาลี  กุลวดวีงศ์ ครูชํานาญการพิเศษ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสุชน 

29 นางสาวริยาภรณ์  ยงคณะ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดกลางใหม่ 

30 นายนันทวัฒน์  สุวรรณนติย ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน  วัดโพธิ์นิมิต  

31 นายพงศ์ศักดิ ์ ปัญญานันท ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดท่าทอง 

32 นายสุชาติ  ราชแป้น ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านสันติสุข  

33 นางปุญชรัศมิ ์ ชัยบุญ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดนทีคมเขต 

34 นายวัฒนา  ชัยสวัสดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดแหลมทอง  

35 นายไพรัตน์  เพชรทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน อนุบาลสุราษฎร์ธาน ี

36 นายเสวก  เอียดนิมิต รองผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโพหวาย 

37 นายประสาน  บ้วนเพชร ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดบางใบไม ้

38 นายนิวัต ิ ทวยเจริญ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลองสุข 

39 นายสุชาดา  ล่ิมสวัสดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดประสิทธาราม 

40 นายสุระชัย  ไสยรินทร ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดบางกล้วย 

41 นางสาวสุดใจ  สุวรรณวิเชียร ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดชลธาร  

42 นางปภาดา  สุภาพรเหมินทร ์ ครูชํานาญการ (รกัษาการ) ผู้อาํนวยการโรงเรยีนวัดโชติการาม 

43 นายไพรัตน์  ภูวร ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดบุญบันเทิง  

44 นายกฤษณะ  นคิมประศาสน์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านทอนหญ้าปล้อง 

    

 อําเภอกาญจนดิษฐ์   

45 นายจํานงค์  นวลขาว ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลองสระ  

46 นายจรูญ  เมืองเสน ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดคงคาล้อม 

47 นายจรัญ  คิดขยัน ครูวิกฤติ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรยีนบา้นม่วงลีบ 

48 นายนฤนาท  สงพรหม ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านกําสนประชาสรรค์  

49 นางจรยิา  ซึ้งสุนทร ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านกําสนราษฎร์อุทิศ  

50 นางสุริยา  เครอืรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดเขานางเภา 

51 นายสุติยะ  ชูหนู ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดวังไทร 

52 นายพรศักดิ์  เสียงเพราะ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคีรีรอบ  

53 นายวินัย  จนัทร์สว่าง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านไสใน  

54 นายสัญญา  รอดดํา ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านแม่โมกข์  

55 นายขวัญชยั  ชูช่อเกต ุ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านบ่อน้ําร้อน 

56 นางสายชล  ไชยธวัช ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกงหนิง  
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57 นายสุขสวัสดิ ์ จิตติอาภรณ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านศิลางาม 

58 นายประวิทย์  เพชรรกัษ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดบ้านใน 

59 นายสุริยา จันทร์สงค์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 

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

61 นางภาวนา  เทพทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดอุทยาราม  

62 นางเบญจมาศ  วงศ์พงษ์คํา ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนหลวง  

63 นายจิตณรงค์ ชยัชนะ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านวังทองสามคัคี 

64 นายนิคม  บัวแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดประสพ 

65 นางสาวนันทยาภรณ์  ซ้ายพัฒน์ ครูชํานาญการ (รกัษาการ)  ผู้อาํนวยการโรงเรยีนบ้านดอนสน   

66 นางวราภรณ์  ใจด ี ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดดอนยาง  

67 นายสมัย  อุ่นใจ ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทา่โพธิ์  

68 นายสาธิต  สร้างสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดเขาพระน่ิม  

69 นางสาวอารี  มลไชย รองผู้อํานวยการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)  

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 นางดวงพร  ดุษฎี ครูชํานาญการ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดกาญจนาราม  

76 นายสุรเชษฐ ์ ปานแดง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหนองเปล  

77 นางจุร ี วิชิตแยม้ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดพ่วง 

78 นายจีระพนธ์  รินเกล่ือน ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปากกะแดะ

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 นายสาโรจน์  โกละกะ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านมะม่วงหวาน  

87 นางพิลาวรรณ ชัยรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านไสขาม 

88 นางศุภรัตน์  เทพเล่ือน ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดปากคู 

89 นายสิทธิพล พรหมมณ ี ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านไสตอ 
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90 นายประพันธ ์ โชติช่วง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลองกรดู  

91 นายวินัย  เมฆเสน ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดพุฒ 

92 นางจิรฉัตร  ไชยสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน  บ้านควนนิมิต 

93 นายพีรพงษ์  พรรพคช ผู้อํานวยการโรงเรียน  บ้านวังหวาย 

 อําเภอดอนสัก   

94 นายจรัญ  ทําการเหมาะ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลองคราม  

95 นายชัยรัตน์  บุญนาค ผู้อาํนวยการโรงเรียน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม9้ 

96 นายสมใจ  สิกขวัฒน์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านดินแดงสามัคคี 

97 นายจําลอง  คงสุข ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดคีรีวง  

98 นางสุณี  รกัเมือง ติจันทึก ครูชํานาญการ (รกัษาการ)  ผู้อาํนวยการโรงเรยีนบ้านใหม่สามัคคี  

99 นายรังสฤษฎ์  พิณนุราช ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคอกช้าง 

100 นางวินันทา  จุย้จลุเจิม ครูชํานาญการ (รกัษาการ) ผู้อาํนวยการโรงเรยีนบ้านดอนเสาธง  

101 นายธรากร  สงฤทธิ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดนอก  

102 นายสุนทร  ทองศร ี ครูชํานาญการ (รกัษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรยีนบ้านศรีชัยคราม  

103 นายวิตร  วงศ์พงษ์คํา ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดชลคราม 

104 นายศิรุต  สุขคุ้ม ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม  

105 นางบุญพา  ไชยแก้ว ครูชํานาญการ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนางกํา 

106 นายทศพร  ประยูรบุตร ผู้อํานวยการโรงเรียน  ชุมชนวัดวิสุทธชิลาราม 

107 นางปรีดา  เต็มพร้อม ครูชํานาญการ (รกัษาการ)  ผู้อาํนวยการโรงเรยีนวัดทอ้งอ่าว  

108 นายพูลสวัสดิ์ ใจเต็ม ผู้อํานวยการโรงเรียน อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดษิฐ ์

109 นายอนันต ์ ปานสังข ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านปากดอนสัก 

110 นายจรัส  เดชศร ี ครูชํานาญการ (รกัษาการ)  ผู้อาํนวยการโรงเรยีนบ้านห้วยเสียด  

111 นายวีระพัฒน์  ช่วยบํารงุ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดสิงขร  

112 นายวิชัย  มาศศรี ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านน้ําฉา  

113 นางโสภารัตน์  มีเดช ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรียนเกาะพลวย  

 อําเภอเกาะสมุย   

114 นายวิสาร บุญล่ี ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านดอนธูป 

115 นางสาวอรทัย  นาคพันธ์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านอา่งทอง 

116 นางสาววรรณา  จินา ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดแจ้ง 

117 นางวณิชชา  เดีย่ววาณิชย ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดนาราเจริญสุข 

118 นายธีระ  มุสิกพงศ์ ครูผู้ช่วย (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัคีรีวงการาม 

119 นายบัญญัติ  พลูผล ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหน้าค่าย 

120 นายสุรเดช  พูลเติ้ม ครูชํานาญการ (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัสันติวราราม  
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122 นายกาย  ในจิตต์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดประเดิม  

123 นางนัทธี  ศรีคง ครูชํานาญการพิเศษ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดคุณาราม  

124 นายเทพบรรจง  พูลสวัสดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดกลาง  

125 นายนิมิต  ผลผลา ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบุณฑริการาม  

126 นางสาวเบญจวรรณ  บญุสิน ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดสว่างอารมณ ์ 

127 นายโสมนัส  ศรีขวัญ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหาดงาม 

128 ว่าที่ พ.ต.มนตร ี อินทร์แก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียน  บ้านปลายแหลม 

129 นางจิรภา  สมพลเดช ครูชํานาญการพิเศษ  (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแหลมหอย   

130 นางจิรวรรณ คุ้มพร้อม สําลีพนัธ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดภูเขาทอง  

131 นายสุชาติ  สุขสม ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านบ่อผุด 

132 นางกิตติยา  ทองหยดั ครูชํานาญการพิเศษ (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางรกัษ ์

 อําเภอเกาะพะงัน   

133 นายทนงศักดิ์  หิมทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน ชุมชนบ้านใต ้

134 นางนงค์นพพร  ฟิลิป ครู (รกัษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรยีน บ้านท้องนายปาน 

135 นายวรรณกร วณิชชาภิวงศ์ ครู (รกัษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรยีนบ้านหาดริ้น 

136 นายวิโรจน์  ทองถงึ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านเกาะเต่า 

137 นางมนพันธ์  เพ็งทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดราษฎร์เจริญ 

138 นายสุวัช เพียรเกษตร ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านมะเดื่อหวาน 

139 นางสาวกชพร  อินทรย์ิ้ม ครูผู้ช่วย (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโฉลกหลํา  

140 นายวัชรินทร์  วรเวทย์ชลิต ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดสมัยคงคา 

141 นายสมเกียรติ  ช่วงโชต ิ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านศรีธนู  

ผู้เข้าร่วมประชุม   

1 นางดวงมณี  ฉิมพลี นักจัดการงานทัว่ไปชํานาญการ 

2 นางสุมณฑา  วงศ์วิเชียร นักตรวจสอบภายในชํานาญการ 

3 นางสาวณัฏยา  เขียวสวัสดิ ์ เจ้าหน้าทีธุ่รการ 

4 นางสาวพิณิวรรณ  อินทเชือ้ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ  

5 นางสายตา  แกว้ศรีมนต ์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 

6 นายเจด็จ  หนแูกล้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 

7 นางสุพรพงศ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 

8 นางสาวปภีร์  บุญเล้ียง ผู้อํานวยการโรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 

9 นางสาวกนกพร  ล่ิมสุวรรณโรจน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนจอย 
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ผู้ไม่มาประชุม   

1. ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบ่อโฉลก   

2. ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทับทอ้น   

3. ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเกาะแรต 

4. ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเกาะนกเภา 

เริ่มประชุม  เวลา  13.00  น. 
ประธานในที่ประชุม (นายชุมพล  ศรีสังข์) ผอ.สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

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

1. รางวัลชมเชยในโครงการคัดเลือกนักเรียน  นักศึกษาและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน                      
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจําปี 2557 
  ประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา (ขนาดกลาง) ได้แก่  โรงเรียนจอย 
 ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา (ขนาดเลก็)  ได้แก่  โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 

2. เกียรติบัตรสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินระดับกลุ่มจังหวัด ในโครงการคัดเลือกนักเรียน                      
นักศึกษาและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจําปี 2557 
 ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา (ขนาดกลาง) ได้แก่  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 

3. เกียรติบัตรให้กับโรงเรียนในการขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด อบายมุข                                    
ซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปี  2558  โดยมีโรงเรียนที่เป็นแบบอย่างการดําเนินการ                        
เครือข่ายละ 1 โรงเรียน (เป็นอย่างน้อย) 

3.1  โรงเรียนที่ได้รับรางวัล สถานศึกษาสีขาว ได้แก่ 
รางวัล โรงเรียน เครือข่าย 

ระดับดีเด่น โรงเรียนวัดสมหวัง ขุนทะเล 
ระดับดีเด่น อันดับ 2 โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข สมุย 1 
ระดับดีเด่น อันดับ 3 โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม ท่าทองอุแท 
ระดับดี 1) โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง 
 2) โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ กรูด ป่าร่อน คลองสระ 
 3) โรงเรียนวัดกงตาก ช้างคู่ 
 4) โรงเรียนวัดภูเขาทอง สมุย 2 

 
3.2 โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเครือข่าย เข้าร่วมประเมินสถานศึกษาสีขาว  ได้แก่ 

1. โรงเรียนวัดนอก   เครือข่ายปากแพรก 
2. โรงเรียนวัดสิงขร   เครือข่ายดอนสัก 
3. โรงเรียนบ้านเกาะเต่า  เครือข่ายเกาะพะงัน 
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4. เกียรติบัตรโรงเรียนที่จัดการศึกษาตามแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558       

ได้แก่ โรงเรียน 
ระดับคุณภาพดีเยี่ยม ระดับคุณภาพดีมาก 

บ้านทับท้อน วัดคีรีวง บ้านกําสนประชาสรรค์ วัดปากคู 
วัดกาญจนาราม บ้านคลองคราม บ้านกําสนราษฎร์อุทิศ บ้านมะเดื่อหวาน 
บ้านบางสาํโรง บ้านคอกช้าง บ้านไสใน บ้านโฉลกหลํา 
บ้านท่าเสาเภา บ้านดอนเสาธง บ้านบ่อน้ําร้อน วัดบุณฑริการาม 
วัดกาญจนาราม บ้านดินแดงสามัคค ี บ้านม่วงลีบ บ้านบางรักษ์ 
บ้านบางสาํโรง บ้านศรีชัยคราม บ้านแม่โมกข์ ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม 
บ้านท่าเสาเภา บ้านใหม่สามัคคี บ้านคีรีรอบ วัดสิงขร 
วัดวชิรประดิษฐ์ วัดชลคราม บ้านคลองสระ บ้านปากดอนสัก 
บ้านหัวหมากล่าง วัดนทีวัฒนาราม วัดเขานางเภา วัดนทีคมเขต 
บ้านหัวหมากบน วัดนอก วัดคงคาล้อม วัดประสิทธาราม 
วัดเขาพระนิ่ม องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้   วัดวังไทร บ้านหนองเปล 
วัดประสพ นิคมสร้างตนเอง วัดพ่วง บ้านบ่อโฉลก 
บ้านดอนสน บ้านควนยูง บ้านปากกะแดะ บ้านคลองนามิตรภาพ ท่ี  201 
บ้านศิลางาม บ้านซอย 2 วัดเขาแก้ว วัดอุทยาราม 
วัดราษฏร์เจริญ บ้านซอย 10 วัดท่าไทร ไทยรัฐวิทยา  88 
บ้านท้องนายปาน บ้านสุชน วัดแสงประดิษฐ์ ชุมชนบ้านใต้ 
บ้านศรีธนู วัดกลางใหม่ วัดนิกรประสาท บ้านหาดริ้น 
บ้านเกาะเต่า  บ้านบางใหญ่   
บ้านดอนธูป บ้านท่าเพชร   
บ้านแหลมหอย วัดสุนทรนิวาส   
บ้านน้ําฉา วัดสมหวัง   
อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ บ้านบางชุมโถ   
 อนุบาลสุราษฎร์ธานี   

 
5) แนะนําผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน  จํานวน 3 ราย 

- นายพีรพงษ์  ทรรพคช               ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านวังหวาย 
- นายสาโรจน์  โกละกะ  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน 
- นางสาวอรทัย นาคพันธ์    รองผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านอ่างทอง  

 
ประธาน  ดําเนินการตามระเบียบวาระประชุมดังน้ี 
ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 

1.1  การประเมินข้าราชการครูฯ ให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะเช่ียวชาญ 
ขอแสดงความยินดีกับผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโพหวาย (ผอ.ศุภชัย  เวชกุล)  ที่ได้รบั              

การประเมินผลงานให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะเช่ียวชาญ (ผู้อํานวยการการโรงเรียน วิทยฐานะเช่ียวชาญ) 
ที่ประชุม : รับทราบ 
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1.2  การตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   
ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ)  ได้เข้าตรวจ

เย่ียมโรงเรียนในสังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  (โรงเรียนนทีคมเขต และโรงเรียนวัดสมหวัง) ขอขอบคุณ
โรงเรียนทั้ง 2 โรง  และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์) เข้าตรวจเย่ียม
โรงเรียนบ้านสุชน  และโรงเรียนวัดชลธาร จากการตรวจเย่ียมดังกล่าว มีสาระสําคัญดังน้ี 
(1)  หลักสตรูฯประถมศึกษา มีเวลาเรียน 

- เป้าหมายของนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้                                                                                    
เพ่ิมเวลารู้  หมายถึง นักเรียนมีเวลาเรียนรู้ด้วยกิจกรรมหรือเรียนรู้นอกห้องเรียนมากขึ้นเก่ียวกับ 

- เสรมิสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ 
- คุณลักษณะและค่านิยม 
- เสรมิสรา้งลักษณะการทํางานการดํารงชีวิตและทักษะชีวิต 

(2)  การจัดตารางเรียน 
*  Head เสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้หรือ Cognitive ได้แก่  สอนให้ถงึ 6 ขั้นตอน  จํา-ความจําใจ

เข้าใจ ใช้-นําไปใช้ วิ-เคราะห์ สัง-สังเคราะห์ ประ-ประเมินค่า 
*  Heart คุณลักษณะและคา่นิยม หรือ Affective ได้แก่  สพฐ. จะทําเมนู (พฤศจิกายน 58)                            

15 โรงเรียน ทีไ่ด้รับการคัดเลือก 
*  Hard เสริมสร้างลักษณะการทํางาน การดํารงชีพ และทักษะชีวิต 

 (3)  เป้าหมาย สิ่งที่ปัจจัยสาํคัญที่จะประสบความสําเร็จ 3 อย่าง  
 เด็กเป็นสุข – นักเรียนไม่เครยีด 
 ครูเป็นสุข – ครูเห็นพัฒนาการของเด็กทุกด้าน 
 ผู้ปกครองสุข – มีพัฒนาสมอง ค่านิยม ทศันคติ  

(4)  การดําเนินการในระดับสถานศึกษา 
4.1  ขอให้สื่อสารทําความเข้าใจกับผู้ปกครอง ลดเวลาเรยีน ไม่ได้ลดคุณภาพของนักเรียน                             

แต่ทําให้นักเรยีนเรียนอย่างมีความสุข 
4.2  ใหส้ถานศึกษาเตรียมการสู่การปฏิบัติ 

(1)  การจัดตารางเรียน 
(2)  โรงเรียนทีไ่ด้รับการคัดเลือก  15 โรงเรียน โรงเรียนพร้อมสอน 
(3)  โรงเรียนคูข่นาน 15 โรง 
(4)  โรงเรียนพร้อมสอน 96 โรง 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

  รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสงักัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ครั้งที ่7/2558                    
เมื่อวันที่  10  สิงหาคม  2558 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (รายละเอียดได้             
แจ้ง ทางเว็บไซด์ www.surat1.go.th) 
มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2558  เมื่อวันที่  10  สิงหาคม  2558 
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ระเบียบวาระที่  3  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
3.1 งานบริหารบุคคล 

3.1.1  ข้าราชการลาออกจากราชการ 
 ด้วย  สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 1 ได้อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ จํานวน 5 รายคือ 

ที่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง ลาออกต้ังแต่วันที ่
1 นางสุกัญญา  นาคคร้ืน นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ 2 ต.ค. 58 
2 นางผานิต  รัตนมุสิก ครู รร.บ้านปากกะแดะ 2 ต.ค. 58 
3 นางวิลาศ  บุญเกตุ ผอ.รร.บ้านสุชน 15 ต.ค. 58 
4 นางบังอร  เพชรสองเมือง ครู รร.วัดบ้านใน 16 ต.ค. 58 
5 นางอัมภวรรณ  วรรณดี ครู รร.วัดกลางใหม ่ 1 พ.ย. 58 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
ที่ประชุม : รับทราบ 

3.1.2 แต่งต้ังข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
ด้วย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับแต่งต้ังให้ดํารง

ตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียน และรองผู้อํานวยการโรงเรียน จํานวน 3 รายคือ 
ที่ ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง ได้รับแต่งต้ัง 

ให้ดํารงตําแหน่ง 
ต้ังแต่วันที ่

1 นายพีรพงษ์  ทรรพคช รอง ผอ.รร.มัธยมพัชรกิติยาภา 3 ผอ.รร.บ้านวังหวาย 1 ก.ย. 58 
2 นายสาโรจน์  โกละกะ ครู รร.บ้านซอย 10 ผอ.รร.บ้านมะม่วงหวาน 1 ก.ย. 58 
3 นางสาวอรทัย  นาคพันธ์ุ ครู รร.อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ รอง ผอ.รร.บ้านอ่างทอง 1 ก.ย. 58 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
ที่ประชุม : รับทราบ 

3.1.3  การคัดเลือกบคุคลเพือ่บรรจุและแต่งต้ังเขา้รับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร                 
ทางการศึกษา ตําแหน่งครูผูช้่วย  กรณีที่มีความจําเปน็หรือมีเหตุพเิศษ  ครั้งที่ 2                           
ปี พ.ศ.2558 สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  มีอัตราว่างที่เหลือจากการสอบ
คัดเลือกกรณีดังกล่าวในคร้ังที่ 1 จํานวน 1 อัตรา  อัตราที่ สพฐ.จัดสรรอัตราเพ่ิม  จํานวน 31 อัตรา ใช้ได้                    
ร้อยละ 25  คดิเป็น 8  อัตรา และอัตราว่างจากการได้รับจัดสรรคืนจากการเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ               
พ.ศ.2557  จํานวน 44 อัตรา ใช้ได้ร้อยละ 25  คิดเป็น 11  อัตรา  รวมทั้งสิ้น  20  อัตรา ซึ่งสามารถนํามา
ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                      
ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558  

 กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก ที่จะรับสมัครคัดเลือก  ดังน้ี 
1. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกปฐมวัย   จํานวน  2  อัตรา 
2. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์   จํานวน  2  อัตรา 
3. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกสังคมศึกษา   จํานวน  3  อัตรา 
4. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกประถมศึกษา  จํานวน  3  อัตรา 
5. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์  จํานวน  2  อัตรา 
6. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกพลศึกษาและหรือสุขศกึษา   จํานวน  1  อัตรา 
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7. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์  จํานวน  1  อัตรา 
8. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ  จํานวน  1  อัตรา 
9. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกภาษาไทย   จํานวน  1  อัตรา 
10. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกคหกรรมศาสตร ์  จํานวน  1  อัตรา 
11. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์  จํานวน  1  อัตรา 
12. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกดนตรีและหรือนาฏศิลป์       จํานวน  1  อัตรา 
13. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกบรรณารักษ์   จํานวน  1  อัตรา 

 ปฏิทินการดําเนินการคัดเลือก 
  - ประกาศรับสมัคร          ภายในวันจันทร์ที่  26  ตุลาคม 2558 
  - รับสมัคร           วันจันทร์ที่ 2 – วันอาทิตย์ที่ 8  พฤศจิกายน 2558 
  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิ          ภายในวันศุกร์ที่  13  พฤศจิกายน 2558 
  - ประเมินประวัติและผลงาน         วันจันทร์ที่ 16 - วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 
 - สอบข้อเขียน ภาค ก. และภาค ข.        วันเสาร์ที่  28  พฤศจิกายน 2558 
  - สอบสัมภาษณ์           วันอาทิตย์ที่   29  พฤศจิกายน  2558 
  - ประกาศผลการคัดเลือก          ภายในวันศุกร์ที่  4  ธันวาคม  2558 

 มาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทีม่ีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2                       
ปี พ.ศ.2558 

รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 1 (หน้า 11-21) 
ผอ.สพป. : สพฐ. ได้กําหนดมาตรการเพ่ือป้องกันการทุจริต ขอให้ผู้บริหารฯ ได้ศึกษาการดําเนินการและถือ

ปฏิบัติในส่วนที่เก่ียวข้อง 
ที่ประชุม : รับทราบ 
 

3.2  งานบริหารท่ัวไป 
3.2.1  การระดมทุนเพื่อการศึกษา 

ตามท่ี สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 1  ขอความร่วมมือสถานศกึษาในสังกัด ได้รวบรวมข้อมูลด้าน             
การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 04163/ว4354 ลงวันที่              
3 สิงหาคม 2558  ความละเอียดทราบแล้วน้ัน 

บัดน้ี สพป.สุราษฎร์ธานี  เขต 1 ได้รับรายงานดังกล่าวจากโรงเรียนดังรายละเอียดดังเอกสาร
แนบวาระประชุม หมายเลข 2  (หน้า 22) 
ผอ.สพป. : ขอให้โรงเรียนได้รายงานการระดมทุนเพ่ือการศึกษาด้วย เพ่ือ สพป. จะได้นําข้อมูลดังกล่าวไป

รายงานการติดตามตัวช้ีวัด ตามคํารับรองปฏิบัติราชการ KRS และตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ARS สะท้อนคุณภาพของโรงเรียน  และ สพป. ด้วย และมาตรฐาน สพป. โดยในปีที่ผา่นมา           
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  ได้รับรางวัล 1 ใน 21 สพป. ยอดเย่ียม ขอขอบคุณทุกโรงเรียนด้วย 

ที่ประชุม : รับทราบ 

3.2.2  กฐินพระราชทาน สพฐ. ประจําปี 2558 
ด้วยปีพุทธศักราช 2558  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  นําผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรจําพรรษา 
ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558  เวลา 09.30 น. ณ วัดพิกุลทอง  ตําบลพิกุลทอง อําเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 



11 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีในพระพุทธศาสนา  ให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาในหน่วยงาน ร่วมอนุโมทนาบริจาคทรัพย์โดย
เสด็จพระราชกุศล ตามกําหนดวัน เวลา หากท่านใดมีจิตศรัทธา  ร่วมบริจาคทรัพย์เพ่ือการกุศลในการถวายผ้า
พระกฐินพระราชทาน  ขอได้โปรดแสดงความจํานงและบริจาคทรัพย์ได้ที่ กลุ่มประสานงานและกิจการพิเศษ 
สํานักอํานวยการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผอ.สพป. : ขอความอนุเคราะห์จากทุกโรงเรียน ร่วมทาํบุญสมทบทุนร่วมกับ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1            
ที่ประชุม : รับทราบ 

3.2.3  งานศลิปหัตถกรรมนกัเรียน  ครัง้ที ่65 ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
1.1 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  กําหนดจัดการประกวดและแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน                

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   วันที่  9  ตุลาคม  2558  เพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไปทําการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้  ณ จังหวัดสงขลา  ระหว่างวันที่ 9 – 11 ธันวาคม  2558  โดยมีนักเรียน
สมัครเข้าร่วมแข่งขัน   ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  จํานวนทั้งสิ้น 4,580 คน  (นักเรียนสังกัด อปท. จํานวน 117 
คน ) จําแนกรายสนาม และรายกิจกรรม ดังน้ี  

ศูนย์แข่งขัน หมวดหมู่ จํานวนกิจกรรม จํานวนทีม จํานวนนักเรียน 
มานิตานุเคราะห์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

การงานอาชีพ 
5 
18 

230 
202 

502 
648 

 รวม 23 432 1,150 
อนุบาลสุราษฎร์ธานี 
โรงยิมเนเซียมสนามกีฬาฯ 

ปฐมวัย 
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย 
คอมพิวเตอร์ 
หุ่นยนต์ 

2 
5 
12 
4 

183 
202 
187 
10 

549 
404 
367 
30 

 รวม 23 582 1,350 
บ้านบางใหญ่ ศิลปะ ทัศนศิลป ์

ศิลปะ ดนตรี 
ศิลปะ นาฏศิลป์ 

15 
49 
10 

372 
274 
32 

585 
352 
297 

 รวม 74 678 1,234 
วัดโพธิ์นิมิต กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

เรียนร่วม ภาษาไทย 
เรียนร่วม สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
เรียนร่วม ศิลปะ 
เรียนร่วม การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

5 
2 
3 
21 
15 

115 
14 
21 
62 
60 

503 
42 
42 
100 
159 

 รวม 46 272 846 
 รวมท้ังส้ิน 166 1964 4580 

1.2 การดําเนนิการจัดการแข่งขันงานศลิปหัตถกรรมนกัเรียน  ปีการศึกษา 2558 ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา  ได้ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานศูนย์การแข่งขัน ฯ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558  สรุปตาม
ประเด็นดังน้ี 
(1) การคัดเลอืกตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคใต้ 
     1.1 กิจกรรมท่ีมผีู้เข้าร่วมแข่งขันต้ังแต่ 2 ทีมขึ้นไป ผูท้ี่ได้คะแนนสูงได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน 
     1.2 กิจกรรมท่ีมผีู้เข้าร่วมแข่งขันเพียง 1 ทมี จะต้องแข่งขันกับเกณฑ์ และต้องได้คะแนนต้ังแต่ 70 คะแนน             

ขึ้นไป จึงจะได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน 
(2) การตัดสินผลการแข่งขนัของกรรมการ  
     2.1 กรรมการต้องไม่ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข้าแข่งขัน    
     2.2 กรรมการ 3 คน ให้เฉลี่ยคะแนน 
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     2.3 กรรมการ 5 คน ใหตั้ดคะแนนสูงสุด ตํ่าสุด แล้วเฉล่ียคะแนนของกรรมการท่ีเหลือ 
     2.4 กรณี กรรมการ 5 คน มีโรงเรียนตนเองเข้าแข่งขัน  เหลือกรรมการ 4 คน  จะต้องคัดกรรมการออก

จํานวน 1 คน ให้เหลือจํานวน 3 คน   โดยวิธีจับฉลาก  1 , 2 , 3 และ 4  คนที ่4 ให้ออก                                 
แล้วเฉล่ียคะแนน 

     2.5 กรรมการตัดสินผลการแข่งขัน จะต้องให้ประธานของแต่ละศูนย์การแข่งขันเป็นผู้อนุมัติผลการแข่งขัน  
และรายงานผลการแข่งขัน จงึจะสามารถแจ้งให้ผู้เข้าแข่งขันทราบ   

(3) การจัดลําดับผู้เข้าแข่งขนั 
     3.1 กรณนัีกเรียนสมัครเข้าแข่งขัน จํานวนมาก ให้ใช้กรรมการชุดเดียว  ห้ามแบ่งสาย 
     3.2 ลําดับที่ในการแข่งขนัของนักเรียน  ให้ศูนย์การแข่งขัน  ดําเนินการ 

3.2.1 บางกลุ่มสาระการแข่งขนั เช่น กลุ่มศลิปะ (ดนตรี,นาฏศิลป์) รายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน           
ให้ดําเนินการจับฉลาก  เพื่อเรียงลาํดับก่อนการแข่งขนั  30  นาท ี

3.2.2 กลุ่มสาระอ่ืน ๆ ทีม่ีนักเรียนสมัครจํานวนมาก  รายละเอียดหลักเกณฑ์ไม่ได้กําหนดลําดับที่                
การแข่งขันใหใ้ช้ลาํดับที่ที่โรงเรียนสมัครเข้าแข่งขนั  โดยแต่ละศูนย์การแข่งขัน  จะทาํการแข่งขัน  
ภาคเช้า และภาคบ่าย  หรือทาํการแข่งขัน จาํนวน 2 วัน ก็ได้ และจะต้องแจ้งให้โรงเรียนที่สมัคร
เข้าแข่งขันทราบล่วงหน้า  โดยโรงเรียนสามารถดูได้จากตารางการแข่งขัน  ทางระบบ                        
www.south65Sillapa.net/sp-sni1   

 กิจกรรมทีท่ําการแข่งขัน จํานวน 2 วัน  วันที่ 8 และ 9 ตุลาคม 2558  ได้แก่ 
          กลุ่มสงัคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  และกลุม่การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  
 โรงเรียนสามารพิมพ์บัตรประจําตัวผู้เข้าแข่งขัน  ทางระบบ www.south65Sillapa.net/sp-sni1   

โดยนางศิริพร  นครพัฒน์  ผู้ดูแลระบบ  มือถือ 084 – 0562744 
(4) ถ้าพบเห็นการทุจริตของนักเรียนในการแข่งขัน  
      ให้กรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  รายงานให้ประธานศูนย์การแข่งขันทราบทันท ี
(5) ห้ามบุคคลผู้ไม่มีส่วนเก่ียวข้องเข้าบรเิวณสถานท่ีที่ทาํการแข่งขนั  
  1.3 ตารางการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน และคณะกรรมการตัดสิน  

ศูนย์การแข่งขัน วันที ่ เวลา สถานที ่
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 6 กันยายน 2558 09.00 – 12.00 น. ห้องประชุมใหม่ สพป.สฎ. เขต 1 
โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 7 กันยายน 2558 09.00 – 12.00 น ห้องประชุมโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 
โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 7 กันยายน 2558 09.00 – 12.00 น. ห้องประชุมใหม่ สพป.สฎ. เขต 1 
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 7 กันยายน 2558 13.00 – 16.30 น. ห้องประชุมใหม่สพป.สฎ. เขต 1 

1.4 การจัดนทิรรศการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558  
               ด้วยจังหวัดสงขลา  โดย สพป.สงขลา เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก สพฐ. ให้เป็นเจ้าภาพการ
จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา  2558 ระหว่างวันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์
ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในส่วนของกิจกรรมนิทรรศการ
ผลงานนักเรียนได้กําหนดให้มีนิทรรศการเพ่ือการมีงานทํา เน้นการนําเสนอผลงานนักเรียนที่มีการเคลื่อนไหวได้
ด้วยตัวของนักเรียน  โดยการสาธิต จําหน่าย หรืออ่ืน ๆ ประกอบด้วยศิลปะการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นใต้ การ
นําเสนอโครงงานผลิตภัณฑ์นักเรียน  พ้ืนที่สําหรับการจัดนิทรรศการในหอประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ
ครบรอบ 60 ปี อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ห้องแอร์) ขนาดกว้าง 4 X ยาว 6 เมตร : 1  เขตพื้นที่การศึกษา 
ให้โต๊ะ 2 ตัว พร้อมเก้าอ้ี 4 ตัว  และไม่อนุญาตให้มีการปรุงอาหารภายในอาคารหอประชุม  
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รองสุมนต์ : ได้สํารวจให้โรงเรียนในสังกัดแสดงความประสงค์จะเข้าร่วมจัดนิทรรศการหรือไม่  ปรากฏว่า  
โรงเรียนบ้านปลายแหลม (สาธิต-จําหน่ายก๋วยเต๋ียว) 

ผอ.สพป. : การเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ภาคใต้  มกิีจกรรมจํานวน 166 รายการ                
ควรจะต้ังเป้าหมายไว้ 14 เหรยีญทอง = ลําดับที่ 1 ของภาคใต้ (30 สพป.) ขึ้นอยู่กับปัจจัย ดังน้ี 

1. โรงเรียนสามารถคัดเลือก/สรรหาเด็กที่เก่งของ สพป. ได้หรือไม่ 
2. ครูผู้ฝึกสอนสามารถฝึกซ้อมนักเรียนได้หรือไม่ 
3. ทําอย่างไรให้เด็กสามารถแข่งขันได้ ไม่มีการต่ืนเต้น 
4. เรื่องกรรมการ 4 เรื่อง 

4.1)  ตัดสินเป็นทีม 
4.2)  ตัดสินตามเกณฑ์ 
4.3)  กรรมการตัดสนิ ต้องเช่ียวชาญในเรื่องน้ัน ๆ 

5.ให้ฝึกฝนนักเรียนให้ดีที่สุด 
ขอให้ทุกคนเป็นกําลังใจให้กับนักเรียนทุกคน 

ที่ประชุม : รับทราบ 

3.2.4 การคัดเลือกบุคคล  หน่วยงาน สถานศึกษาและโครงการดีเด่น รางวัล   MOE AWARDS                 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์และ              
แนวทางการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษาและโครงการดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความตระหนักถึง
คุณค่าการมีเกียรติและศักด์ิศรีของความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี ประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาทมีผลงาน
ดีเด่นรับรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE  AWARDS  ทั้งน้ี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  ได้ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนทราบ  
หากโรงเรียนมีความประสงค์จะส่งผลงานให้กรอกข้อมูลตามใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกและจัดส่งเอกสารตามที่
กําหนด ถึง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2558 
  (1)  การรับสมัคร  โดยรับสมัครบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษาและโครงการที่มีผลงานดีเด่น                   
มี 5 สาขา ได้แก่ 

  (1) สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
  (2) สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  (3) สาขาส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 
  (4) สาขาอนุรกัษ์มรดกไทย 
  (5) สาขาเทิดทนูสถาบันชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

  (2)  การดําเนนิการคัดเลือก  
   ระดับเขตพืน้ที่การศึกษา  ผอ.สพป. เป็นประธานกรรมการ  มีหน้าทีพิ่จารณาคัดเลือกบุคคล 
หน่วยงาน สถานศึกษาและโครงการดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเสนอคณะกรรมการระดับจังหวัด 
  ระดับจังหวัด  ผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นประธานกรรมการ  มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบ รับรองผล
การคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษา    และโครงการดีเด่น ตามที่คณะกรรมการของแต่ละหน่วยงานเสนอ   
เพ่ือเสนอคณะกรรมการระดับชาติ  โดยให้ สพป. เขต 1 ทุกจังหวัด เป็นผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการดําเนินการ
คัดเลือก  เพ่ือเสนอคณะกรรมการระดับชาติต่อไป 
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  (3)  ขั้นตอนการคัดเลือกบคุคล หน่วยงาน สถานศึกษา และโครงการดีเด่นรางวัล                  
MOE AWARDS ของกระทรวงศึกษาธิการ 

วันท่ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
25 กันยายน 2558 ประกาศหลักเกณฑ์ และแนวทางการคัดเลือก สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
5 ตุลาคม 2558 ส่งประกาศหลักเกณฑ์ และแนวทางการคัดเลือก

ให้ส่วนราชการต้นสังกัด
สํานักส่งเสริมกิจการการศึกษา 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

20 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการะดับหน่วยงานพิจารณาคัดเลือก ส่วนราชการต้นสังกัด ได้แก่ 
สพป.,สพม.,อุดมศึกษา,อาชีว,กศน., 
การศึกษาพิเศษ และ 
การศึกษาสงเคราะห์จังหวัด 

26 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณา               
ให้ความเห็นชอบ และรับรองผลการคัดเลือก

สพป.สฎ.1 เป็นตัวแทน
กระทรวงศึกษาธิการ คัดเลือก 

10 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการระดับกระทรวงศึกษาธิการ 
ตัดสินผลการคัดเลือก

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ภายในเดือน
พฤศจิกายน  2558 

การตัดสินของคณะกรรมการระดับ
กระทรวงศึกษาธิการถือเป็นท่ีสุด

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ภายในเดือน 
ธันวาคม 2558 

มอบรางวัลโดยนายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

 

ผอ.สพป. : กิจกรรมในระดับจังหวัด เราควรจะได้รับรางวัล ไม่ค่อยจะปรากฏว่า โรงเรียนหรือข้าราชการครูฯ 
สพป.สฎ.1 เขา้ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด ขอเชิญชวนข้าราชการครูเข้าร่วมกิจกรรม และขอให้
ผู้บริหารฯ  ได้กระตุ้นครูเข้าร่วมกิจกรรมด้วย เช่น โรงเรียนวัดสมหวัง ได้สร้างมาตรฐานกระตุ้นครู 
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  ดังน้ันกิจกรรมที่ได้เป็นตัวแทนจังหวัด จะสนับสนุนให้รางวัล 50,000 บาท  

ที่ประชุม : รับทราบ 

3.3  งานการเงินและงบประมาณ  
1) รายการงบลงทุนที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย ปี 2558 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 3)  (หน้า  23) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) การจัดสรรงบประมาณ ประจําปี 2559 
2.1   แผนขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรม                  

การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสําหรับโรงเรียนปกติ 
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ที่ประชุม : รับทราบ 

 

2)  การจัดสรรงบประมาณ ประจําปี 2559 
2.1   แผนขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรม                   

การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสําหรับโรงเรียนปกติ 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 4)  (หน้า  24) 
รองธนาวุฒิ : ทาง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  กําลังดําเนินการแจ้งจัดสรร ถ้างบฯตํ่ากว่า 2 ล้านบาท               

ให้ดําเนินการเบิกจ่ายสิ้นเดือนธันวาคม ถ้าเกิน 2 ล้านบาท ให้จัดหาผู้รบัจ้าง ให้แล้วเสร็จ           
ภายในเดือนธันวาคม และจะนัดช้ีแจง วันที่ 13 ตุลาคม 58 

ผอ.สพป. : ขอให้โรงเรียน  เตรียมดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง  เช่น  จัดหาผู้รับจ้าง จะต้องใช้วิธีตกลงราคา
เท่าน้ัน ให้เร่งดําเนินการ  เน่ืองจากการดําเนินการในปีงบประมาณที่ผ่านมา  สถิติการเบิกจ่าย 
งบลงทุนของ สพป.สฎ.1  อยู่ในลําดับที่ 183 

รองธนาวุฒิ : รายการซ่อมแซม 15 โรง รวม 5,200,000  บาท  ขอให้โรงเรียนได้จัดทํา ปร.4  ได้แก่ 
 1) บ้านห้วยด่าน 

2) บ้านควนนิมิต 
3) บ้านปากดอนสัก 
4) บ้านท่าเพชร 
5) อุตสาหกรรมป่าไม้ 9 

6) บ้านคลองคราม 
7) บ้านบางชุมโถ 
8) บ้านปลายแหลม 
9) วัดบุณฑริการาม 
10) บ้านโฉลกหลํา 

11) วัดกลางใหม่    
12) วัดประสิทธาราม   
13) วัดนทีคมเขต   
14) วัดอุทยาราม   
15) บ้านดอนสน   

ผอ.จรัสศรี : ซักซ้อมความเข้าใจ การดําเนินงานตามงบประมาณ ปี 2559 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่ได้รับจัดสรร 
ขณะนี้กรมบัญชีกลาง เปลี่ยนแปลงระเบียบฯ กําหนดระยะเวลา 15 ก.ย. 58 – 31 มี.ค. 59         
เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะ ดังน้ี 

* วงเงินต้ังแต่ 500,000 บาท  การซื้อ/จ้าง ใช้วิธีการตกลงราคา  เมื่อได้รับการแจ้ง
จัดสรรแล้ว ในการตกลงราคา  ต้องทําลูกบอล ทําไปถึง ลูกที่ 4 ลูกที ่5 รา่งสัญญา  
ทุกโรง ถ้าไม่สามารถดําเนินการได้ แจ้งการเงินฯ ด่วน  

* งบลงทุน ตามเอกสารหมายเลข 5 เช่น  
(1)  โรงเรียนวัดกาญจนาราม แยกเป็น 2 รายการ วงเงินต้ังแต่                         

500,000-2,000,000 บาท  ให้ใช้วิธีสอบราคา ทําลูกบอล 14 ลูก    
(2)  โรงเรียนบ้านคลองนาฯ ใช้วิธีสอบราคา ทําลูกบอล 14 ลูก    
(3)  โรงเรียนหน้าค่าย ใช้วิธีตกลงราคา  
(4)  โรงเรียนบ้านคีรีรอบ  ใช้วิธีสอบราคาสอบราคา  

*  งบประมาณวงเงิน 2,000,000  บาท  e-Gp จะต้องดําเนินการที่ สพป.                   
จะแจ้งให้ดําเนินการอีกคร้ังหน่ึง  

ขอความร่วมมือจากทุกโรงเรียนให้ดําเนินการโดยด่วน และเตรียมดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 
ได้แก่  การกําหนดราคากลาง,  ดูแบบแปลน,  คณะกรรมการที่แต่งต้ังต้องพร้อม เมื่องบประมาณ
แจ้งจัดสรร รายการใดสามารถก่อหน้ีผูกพันหรือทําสัญญาจ้างได้ทันที และให้โรงเรียนสําเนา
สัญญาจ้าง PO และจะติดตามรายโรงเรียนต่อไป  

ที่ประชุม : รับทราบ 
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2.2  งบผูกพนัข้ามปงีบประมาณ 2559 – 25560 
-  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อาคารเรียนแบบ  318ฉ./55-ก (นอกเขตแผ่นดินไหว)  = 18,045,000 บาท 

ทําลูกบอล 14 ลูก  
ที่ประชุม : รับทราบ 

   

2.3  งบประมาณตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล  - 125 โรง  = 16,900,000  บาท 
ขนาด  100,000 บาท,  ขนาด  150,000  บาท และขนาด  200,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น 2.1 + 2.2  + 2.3 = 66,148,600  บาท 
รองธนาวุฒิ : 125 โรง ตามขนาดของ โรงเรียน 100,000 บาท, 150,000 บาท,  200,000 บาท  ได้ส่ง

รายละเอียดให้แต่ละโรงเรียนแล้ว  งบประมาณจัดสรร คาดว่า ดําเนินการจัดทํา ปร.4  ให้แล้ว
เสร็จสิ้นเดือน ธันวาคม  

ผอ.สพป. : ให้โรงเรียนดําเนินการให้แล้วเสร็จ  ถ้างบฯ เงินงวดมาเมื่อใด ภายใน 15 วัน ให้เบิกจ่ายให้แล้ว
เสร็จ หลังจากแจ้งเงินงวด 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 
2.4  บัญชีจัดสรรงบประมาณ ปี 2559 

1)  งบดําเนินงาน รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  เพ่ือเป็นค่าตอบจ้างครู
รายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 53 อัตรา 

2)  งบดําเนินงาน  รายการคา่จ้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 15 อัตรา 
3)  งบดําเนินงาน รายการค่าตอบแทนพ่ีเลี้ยงเด็กพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม 

54 อัตรา 
4)  งบดําเนินงาน รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เพ่ือเป็นค่าตอบแทนจ้าง

นักการภารโรง 16 อัตรา 
5)  งบดําเนินงาน รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการค่าตอบแทนบุคลากร

ปฏิบัติงานครูธุรการโรงเรียน 63 อัตรา 
6)  งบดําเนินงาน  รายการคา่ตอบแทนบุคลากรปฏิบัติงานนักการภารโรง 40 อัตรา  

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 5)   
 

รองธนาวุฒิ : สําหรับครู  สาขาขาดแคลน ถ้ามีการปรับลาออก ไม่มีการจ้างใหม่มาแทน มีแนวปฏิบัติ หนังสือ 
สพป.สฎ.1  แจ้งไปแล้ว  

ผอ.สพป. : ใช้ฐานข้อมูลในการจัดสรร วิธีปฏิบัติ ยังทําสัญญาไม่ได้ จะดําเนินการได้ เมื่อการเงินแจ้งเงินงวด
อนุมัติแล้ว จึงจะทําสัญญาได้ สามารถทําย้อนหลังได้ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 58 ในการทําสัญญา
จะให้กลุ่มบรหิารงานบุคคล บางตําแหน่ง พนักงานราชการ จะต้องประเมินก่อน ถ้าไมผ่่าน        
การประเมิน ไม่สามารถจ้างได้  ในส่วนของตําแหน่งนักการฯ ต้ังแต่ปี 56 ไม่ได้จัดสรรเลย 

ที่ประชุม : รับทราบ 
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3.4 งานวิชาการ 
3.4.1  การกําหนดเป้าหมายการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  ปีการศึกษา  2558 

ตามท่ี  สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 1  ได้ดําเนินงานตามแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา                        
ปีการศึกษา  2558 พร้อมทั้งได้กําหนดเป้าหมายผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ปีการศึกษา  2558 ไว้ดังน้ี 

1.1 ค่าเป้าหมายผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ช้ัน 
คะแนนเฉล่ียรอ้ยละรวม 5 กลุ่มสาระ 

ปีการศึกษา  2557 
คะแนนเฉล่ียรอ้ยละของค่าเป้าหมาย 5 กลุม่สาระ 

ปีการศึกษา  2558 
ป.6 41.97 45.00 
ม.3 33.51 37.00 

 

รองมนต์ชัย : คะแนนเฉล่ียรอ้ยละของค่าเป้าหมาย 5 กลุม่สาระ  ปีการศึกษา  2558 
ช้ัน ป.6  เป้าหมาย 45.00 ทาํได้  45.96  แสดงว่า ทุกโรงเรียนเป็นไปตามเป้าหมาย 
ช้ัน ม.3  เป้าหมาย 37.00 ทาํได้  39.05  แสดงว่า สูงตามที่กําหนดไว้ 

ที่ประชุม :  รับทราบ 
 

1.2 ค่าเป้าหมายผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT) ปีการศึกษา  2558 

ช้ัน 
คะแนนเฉล่ียรอ้ยละ      
ปีการศึกษา  2557 

คะแนนเฉล่ียรอ้ยละของค่าเป้าหมาย 5 กลุม่สาระ
ปีการศึกษา  2558 

1. ด้านภาษา 53.80 56.80 
2. ด้านคํานวณ 42.03 45.03 
3. ด้านเหตุผล 52.26 55.26 

เฉลี่ยรวม  3 ด้าน 49.36 52.36 
 ส่วนค่าเป้าหมายผลสัมฤทธ์ิฯ ระดับโรงเรียน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 6)                   
หน้า 25-48  และได้แจ้งสถานศึกษาทราบแล้ว 

รองมนต์ชัย : คะแนนเฉล่ียทัง้ 3 ด้าน 52.86 ซึ่งกําหนดไว้ 52.36 แสดงว่าใกล้เคียงที่กําหนดเป้าหมายไว้ 

ที่ประชุม :  รับทราบ 

3.4.2  การจัดระดับคณุภาพการดําเนินงานตามแผนยกระดับคณุภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 
ตามท่ีคณะผู้นิเทศ  ได้ดําเนินการติดตามการดําเนินงานตามแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา                      

ปีการศึกษา  2558 ของทุกโรงเรียนในสังกัดผลการติดตามฯ พอสรุปได้ดังน้ี 
 ระดับคุณภาพ จํานวน (โรง) ร้อยละ  
 ดีเย่ียม 42 33.60  
 ดีมาก 34 27.20  
 ดี 34 27.20  
 พอใช้ 15 12.00  
 ต้องปรับปรุง 0 0.00  

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 7)  (หน้า 49-56) 
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รองมนต์ชัย : เกณฑ์ระดับคุณภาพในการมอบเกียรติบัตร 
ระดับดีเย่ียม 3.50-4.00 
ระดับดีมาก 3.00-3.49 
ระดับดี  2.50-2.99 
ระดับพอใช้ 2.00-2.49 
ในการประชุมครั้งต่อไป ติดตามในเดือนพฤศจิกายน 

ที่ประชุม :  รับทราบ 

3.4.3  การจัดสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศกึษา 2558  

กําหนดสอบพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่  9 มีนาคม  2559 การดําเนินการจัดสอบเหมือนกับ 
การสอบ NT ปีการศึกษา 2557 ทุกประการ  ในการน้ีให้โรงเรียนเตรียมข้อมูลนักเรยีนให้พร้อมเพ่ือการนําข้อมูล
ส่งทางระบบการจัดสอบ ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ถึง 31 มกราคม 2559 รายละเอียดการนําส่งข้อมูล
นักเรียนจะแจง้ให้ทราบในภายหลัง 

ที่ประชุม :  รับทราบ 

3.4.4 การสอบ PRE O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปี 3 เขตพ้ืนที่การศึกษาจัดทํา
ต้นฉบับข้อสอบส่งให้ทุกโรงเรียนในสังกัดทางระบบ E- OFFICE เพ่ือให้ทุกโรงเรียนในสังกัดดําเนินการจัดสอบ และ
นําข้อมูลผลการสอบมาพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ โดยกําหนดโรงเรียนจัดสอบให้แล้วเสร็จภายในปลาย
เดือนมกราคม 2559 (ก่อนการสอบ O -NET 1 เดือน) 

ที่ประชุม :  รับทราบ 

3.4.5 การสอบโดยใช้ข้อสอบกลางชั้น ป.2, ป.4, ป.5 และชัน้ ม.1, ม.2 คะแนนการสอบจากข้อสอบกลาง              
คงใช้เป็นส่วนหน่ึงให้การตัดสินผลการเรียนปลายปี/ปลายภาค 20 % เช่นเดียวกับปีการศึกษา 2557 กําหนดการ
สอบ ในวันที่ 4 มีนาคม  2559 ข้อสอบจะจดัทําให้ทุกโรงเรียนโดยบันทึกลงแผ่น CD โดยสามารถส่งขอ้สอบให้
โรงเรียนได้ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์  2559 

ที่ประชุม :  รับทราบ 

รองมนต์ชัย : ได้แจ้งหนังสือไปโรงเรียน ตามหนังสือที่ ศธ 04163/ว 5699 ลว. 1 ตุลาคม 2558                   
ให้ดําเนินการดังน้ี 

1. การอ่านออกเขียนได้ ป.1 โรงเรียนได้ดําเนินการทดสอบไปแล้ว 5 ต.ค. 58                
ขณะนี้มีหลายโรงเรียนรายงานข้อมูลแล้ว ในตารางข้อมูลไม่ต้องปรับตารางข้อมูล 
กรอกข้อมูลใหค้รบ ให้รายงานตามกําหนด 7 ต.ค. 58 ก่อนเวลา 12.00 น. 

2. ส่วนช้ัน ป.2-6 ให้ใช้ข้อสอบวิชาการ ให้รายงานผลแยกเป็นรายช้ัน รายงานผล            
ภายในวันที่ 8 ต.ค. 58 

3. การอบรมทางไกล ลดเวลาเรยีน เพ่ิมเวลารู้ ขณะนี้ส่ง จะมกีารอบรมทางไกล              
วันที่  15-16 ตุลาคม 58 แกนนํา  
1. ผู้อํานวยการโรงเรียน 
2. ครูช่วงช้ันละ 1 คน ขอให้มคีรูวิชาการ 
ขอให้โรงเรียนคู่ขนาน ร่วมประชุมด้วย  จํานวน  78 คน 
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ผอ.สพป. : โรงเรียนใดสนใจ สามารถเข้าร่วมรับฟังได้ที่ สพป.สฎ.1 

รองมนต์ชัย : หรือทางช่อง 14 ก็ได้ 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

   - 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองอื่น ๆ 

5.1  ผลการคดัเลือกนักเรียนและสถานศกึษาท่ีเปน็ตัวแทน เพื่อรบัรางวัลพระราชทาน                
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ประจําปีการศกึษา  2558  ระดับเขตพืน้ที่การศึกษา                         
เพื่อเข้ารับการคัดเลือกระดับจังหวัด 

รองณันศภรณ์ : ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เรื่องการคัดเลือกนักเรียน  
และสถานศึกษา  เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประจําปี
การศึกษา 2558  ซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต  1  
ศูนย์ประสานงานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ได้ดําเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว  
ผลการคัดเลือกปรากฏ  ดังน้ี 

 ประเภทนักเรยีน 
ระดับ ขนาด ชื่อ –สกุล โรงเรียน อําเภอ สังกัด 

ประถมศึกษา เล็ก ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน   
 กลาง ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน   
 ใหญ่ เด็กหญิงนภัสวรรณ รักษา อนุบาลสุราษฎร์ธานี เมือง สพฐ. 
มัธยมศึกษาตอนต้น เล็ก เด็กหญิงกนกพร  คงดี บ้านโพหวาย เมือง สพฐ. 
 กลาง เด็กหญิงสิริวิมล  บุญคง เทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) เมือง อปท. 
 ใหญ่ ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน เมือง สพฐ. 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

เล็ก ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน   

 กลาง นางสาวธิราวรรณ  รามแก้ว ทีปราษฎร์พิทยา เกาะสมุย สพฐ 
 ใหญ่ ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน   

 ประเภทสถานศึกษา 
ระดับ ขนาด ชื่อสถานศึกษา อําเภอ สังกัด 

ก่อนประถมศึกษา เล็ก อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ดอนสัก สพฐ. 
 กลาง ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน - 

 ใหญ่ ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน - 
ประถมศึกษา เล็ก ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน - 

 กลาง นิคมสร้างตนเอง เมือง สพฐ. 
 ใหญ่ ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน - 

มัธยมศึกษา เล็ก วัดสมหวัง เมือง สพฐ. 
 กลาง ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน - 
 ใหญ่ ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน - 

ผอ.สพป. : โรงเรียนพระราชทาน ให้โรงเรียนละ 50,000 บาท (ตัวแทนระดับจังหวัด) 
ที่ประชุม :  รับทราบ 
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เลิกประชุม เวลา  16.10  น. 

 

   ลงชื่อ     ผู้จดบันทึกการประชุม 
(นางดวงมณี  ฉิมพลี) 

นักจัดการงานทัว่ไปชํานาญการ 
 

   ลงชื่อ     ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
(นายสมชาย  สําอางค์กาย) 
ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ 


