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รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
คร้ังที ่ 3/2559 

วันที่  18  มีนาคม  2559 
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 นายมนต์ชัย  วุฒิพงศ์ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

9 นางณันศภรณ์  นิลอรุณ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

10 นางสมใจ  ฉ้วนตั้น ผอ.กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

11 นายพรพันธุ์ศักดิ์  พาหะมาก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

12 นางอารยา  จันทว ี ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน 

13 นางทัศนีย์  รุ่งเรือง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 

14 นายชูศักดิ์  แกว้นุ่น ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 

15 นางสาวประภาพรรณ  รอบคอบ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 

   

 อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  

16 นางสาวสุพรรณี หิริศักดิ์สกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านควนยูง 

17 นายชํานาญ หนูจีนเส้ง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านซอย 10 

18 นายอโณชัย  วิเศษกล่ิน ผู้อํานวยการโรงเรียน นิคมสร้างตนเอง  

19 นายจิรพัส  ทองสีทอง ผู้อาํนวยการโรงเรียน บ้านซอย 2 

20 นายพรศักดิ ์ คงฤทธิ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านท่าเพชร 

21 นายสุนัย  ตรียทุธ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านบางใหญ่  

22 นางขวญัใจ  บญุสินธุ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน ชุมชนวัดสุนทรนิวาส 

23 นางคนึงนิตย์ ชยัสวัสดิ์ ครูชํานาญการ (รกัษาการ) ผู้อาํนวยการโรงเรยีนบ้านบางชุมโถ 

24 นางจุราภรณ ์ คงเจรญิ ผู้อาํนวยการโรงเรียน วัดสมหวัง 

25 นางจรยิา  ซึ้งสุนทร ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านสุชน 

26 นางสาวริยาภรณ์  ยงคณะ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดกลางใหม่ 
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27 นายนันทวัฒน์  สุวรรณนติย ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน  วัดโพธิ์นิมิต  

28 นายพงศ์ศักดิ์  ปัญญานันท ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดท่าทอง 

29 นายสุชาติ  ราชแป้น ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านสันติสุข  

30 นางปุญชรัศมิ ์ ชัยบุญ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดนทีคมเขต 

31 นายวัฒนา  ชัยสวัสดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดแหลมทอง  

32 นายไพรัตน์  เพชรทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน อนุบาลสุราษฎร์ธาน ี

33 นายทะนงศิลป์  ล้อมล้ิม ครูชํานาญการพิเศษ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโพหวาย 

34 นายประสาน  บัวนเพชร ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดบางใบไม ้

35 นายนิวัต ิ ทวยเจริญ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลอสุข 

36 นายสุชาดา  ล่ิมสวัสดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดประสิทธาราม 

37 นายสุระชัย  ไสยรินทร ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดบางกล้วย 

38 นางสาวสุดใจ  สุวรรณวิเชียร ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดชลธาร  

39 นางปภาดา  สุภาพรเหมินทร ์ ครูชํานาญการ (รกัษาการ)  ผู้อาํนวยการโรงเรยีนวัดโชติการาม   

40 นายไพรัตน์  ภูวร ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดบุญบันเทิง 

41 นายกฤษณะ  นคิมประศาสน์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านทอหญ้าปล้อง 

    

 อําเภอกาญจนดิษฐ์   

42 นายจํานงค์  นวลขาว ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลองสระ  

43 นายจรูญ  เมืองเสน ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดคงคาล้อม 

44 นายจรัญ  คิดขยัน ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านม่วงลีบ 

45 นายนฤนาท  สงพรหม ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านกําสนประชาสรรค์  

46 นายวิชิต  ยะพงศ์ ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกําสนราษฎร์อทุิศ 

47 นางสุริยา  เครอืรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดเขานางเภา 

48 นายสุติยะ  ชูหนู ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดวังไทร 

49 นายประพฤติ  สายฟ้า ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคีรีรอบ  

50 นายวินัย  จันทร์สว่าง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านไสใน  

51 นายสัญญา  รอดดํา ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านแม่โมกข์  

52 นายขวัญชยั  ชูช่อเกต ุ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านบ่อน้ําร้อน 

53 นางสายชล  ไชยธวัช ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบา้นกงหนิง  

54 นายสุขสวัสดิ ์ จิตติอาภรณ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านศิลางาม 

55 นายประวิทย์  เพชรรกัษ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดบ้านใน 

56 นายสุริยา จันทร์สงค์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 

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

58 นางภาวนา  เทพทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดอุทยาราม  
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59 นายจิตณรงค์ ชยัชนะ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านดอนหลวง 

60 นางสาวบุญพา  พรหมณะ ครู (รกัษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านวงัทองสามัคคี 

61 นายนิคม  บัวแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดประสพ 

62 นางสาวกมลมาศ ปรีชา ครู (รกัษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรยีนบ้านดอนสน   

63 นางวราภรณ์  ใจด ี ครูชํานาญการพิเศษ (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัดอนยาง  

64 นางสาวเพ็ญจา  จันทร์ชุมแสง ครู (รกัษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรยีนบ้านท่าโพธ์ิ  

65 นายสาธิต  สร้างสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดเขาพระน่ิม  

66 นายพูนศักดิ์  นาคครื้น ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)  

67 นางรัตน์เกล้า  จันทร ครูวิกฤติ (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบ่อโฉลก  

68 นางสมบุญ  บญุแก้ว ครูชํานาญการ (รกัษาการ)  ผู้อาํนวยการโรงเรยีนบ้านทับทอ้น  

69 นางวิมลรัตน์  ก่อบุญขวัญ รองผู้อาํนวยการโรงเรียน  บ้านบางสําโรง 

70 นายจรูญศักดิ์ เอกเพชร ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดเขาแก้ว 

71 นายสุเทพ  ประเสริฐ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดแสงประดษิฐ ์

72 นายพรทิพย์ เพชรเกือ้ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดวชิรประดิษฐ ์

73 นายมานิต  จิตสงค์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดนิกรประสาท  

74 นางดวงพร  ดุษฎี รองผู้อํานวยการโรงเรียนวัดกาญจนาราม  

75 นายสุรเชษฐ ์ ปานแดง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหนองเปล  

76 นางจุร ี วิชิตแยม้ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดพ่วง 

77 นางพิลาวรรณ  ชัยรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านปากกะแดะ 

78 นายวันชัย  เกิดพัฒน์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านท่าเสาเภา  

79 นางสาวศิรยาศ์  ฉลิอุโค ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดกงตาก 

80 นายประจักษ์  หนูหลิบ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านควนราชา 

81 นายทนุพันธ์  หริัญเรือง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านห้วยด่าน  

82 นางยุพา  ลิมสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหัวหมากบน 

83 นางพรทิพย์ ชาตะสุชาติ ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหัวหมากล่าง 

84 นายโกวิทย์  หตีนาคราม ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านห้วยโศก 

85 นายสาโรจน์  โกละกะ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านมะม่วงหวาน  

86 นางศิรมา  เสนยิ้ม ครู (รกัษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไสขาม 

87 นางศุภรัตน์  เทพเล่ือน ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดปากคู 

88 นายสิทธิพล พรหมมณ ี ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านไสตอ 

89 นายประพันธ ์ โชติช่วง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลองกรดู  

90 นายวินัย  เมฆเสน ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดพุฒ 

91 นางจิรฉัตร  ไชยสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน  บ้านควนนิมิต 

92 นายพีรพงษ์  พรรพคช ผู้อํานวยการโรงเรียน  บ้านวังหวาย 
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 อําเภอดอนสัก   

93 นายบุญโชติ  คงเรอืง ครูชํานาญการพิเศษ (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองคราม  

94 นายชัยรัตน์  บุญนาค ผู้อํานวยการโรงเรียน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม9้ 

95 นายสมใจ  สิกขวัฒน์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านดินแดงสามัคคี 

96 นายจําลอง  คงสุข ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดคีรีวง  

97 นางสุณี  รกัเมือง ติจันทึก ครูชาํนาญการ (รกัษาการ)  ผู้อาํนวยการโรงเรยีนบ้านใหม่สามัคคี  

98 นายรังสฤษฎ์  พิณนุราช ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคอกช้าง 

99 นางวินันทา  จุย้จุลเจิม ครูชํานาญการ (รกัษาการ) ผู้อาํนวยการโรงเรยีนบ้านดอนเสาธง  

100 นายธรากร  สงฤทธิ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดนอก  

101 นายสุนทร  ทองศร ี ครูชํานาญการ (รกัษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรยีนบ้านศรีชัยคราม  

102 นายวติร  วงศ์พงษ์คํา ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดชลคราม 

103 นายศิรุต  สุขคุ้ม ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม  

104 นางบุญพา  ไชยแก้ว ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนางกํา 

105 นายทศพร  ประยูรบุตร ผู้อํานวยการโรงเรียน  ชุมชนวัดวิสุทธชิลาราม 

106 นายอนันต์  ปานสังข ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปากดอนสัก 

107 นางสาวอุไร  จนัทร์นวล ครูผู้ช่วย  (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเกาะนกเภา 

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 นายศักดิ์ชัย  ยอดแก้ว ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนเกาะพลวย 

 อําเภอเกาะสมุย   

114 นายวิสาร บุญล่ี ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านดอนธูป 

115 นางสาวอรทัย  นาคพันธุ์ รองผู้อาํนวยการโรงเรียน บ้านอ่างทอง 

116 นางสาววรรณา  จินา ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดแจ้ง 

117 นางวณิชชา  เดีย่ววาณิชย ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดนาราเจริญสุข 

118 นายสุขเกษม  ยมบุญ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดคีรีวงการาม 

119 นางสาวพิไลวรรณ  ไชยราช ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหน้าค่าย 

120 นายสุรเดช  พูลติ้ม ครูชํานาญการ (รกัษาการ)  ผู้อาํนวยการโรงเรยีนวัดสันติวราราม  

121 นางสวาท  มีเพยีร ครูชํานาญการ (รกัษาการ) ผู้อาํนวยการโรงเรยีนวัดประเดิม  

122 นางนัทธี  ศรีคง ครูชํานาญการ (รกัษาการ) ผู้อาํนวยการโรงเรยีนวัดคุณาราม  

123 นายเทพบรรจง  พูลสวัสดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดกลาง  
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124 นางสาวกิตยิา  เก้าเอีย้น ครูชํานาญการ (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนวดับุณฑริการาม  

125 นางอุทยัวรรณ  นาลาด ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์  

126 นายโสมนัส  ศรีขวัญ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหาดงาม 

127 ว่าที่ พ.ต.มนตร ีอินทร์แก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านปลายแหลม 

128 นางจิรภา  สมพลเดช ครูชํานาญการ (รกัษาการ)  ผู้อาํนวยการโรงเรยีนบ้านแหลมหอย   

129 นายประสิทธิ์  วาณิชย์เจริญ ครูชํานาญการ (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัภูเขาทอง  

130 นายสุชาติ  สุขสม ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านบ่อผุด 

131 นางกิตติยา  ทองหยดั ครูชํานาญการ (รกัษาการ)  ผู้อาํนวยการโรงเรยีนบ้านบางรกัษ ์

 อําเภอเกาะพะงัน   

132 นายทนงศักดิ์  หิมทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน ชุมชนบ้านใต ้

133 นางพนงค์นพพร  ฟิลิป ครู (รกัษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรยีน บ้านท้องนายปาน 

134 นายวรรณกร  วณิชชาภิวงศ์ ครู (รกัษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรยีนบ้านหาดริ้น 

135 นายวิโรจน์  ทองถงึ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านเกาะเต่า 

136 นางมนพันธ์  เพ็งทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดราษฎร์เจริญ 

137 นายสุวัช เพียรเกษตร ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านมะเดื่อหวาน 

138 นางเบ็ญวรรณ  มุนเนียม ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโฉลกหลํา  

139 นายวัชรินทร์  วรเวทย์ชลิต ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดสมัยคงคา 

140 นายสมเกียรติ  ช่วงโชต ิ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านศรีธนู  

ผู้เข้าร่วมประชุม   

1 นางดวงมณี  ฉิมพลี นักจัดการงานทัว่ไปชํานาญการพิเศษ 

2 นางสาวพิมพ์มาดา  เรืองนุ้ย นักประชาสัมพนัธ์ชํานาญการพิเศษ 

3 นางสิรภัทร  เซีย่งฉิน นักประชาสัมพนัธ์ชํานาญการ 

4 นางสุมณฑา  วงศ์วเิชียร นักตรวจสอบภายในชํานาญการ 

5 นางสาวณัฏยา  เขียวสวัสดิ ์ เจ้าหน้าทีธุ่รการ 

6 นายสุทธิพงษ์  ทองสร้าง ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 

7 นางสาวธีติมา  ถาวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 

8 นายโยธิน  สุธรรมานนท ์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 

9 นางชนม์นิภา  ชูแสงศรี ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 

10 นายไพศาล   ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 

11 นางอนงค์  วรีะกลุ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 

12 นางสายตา  แกว้ศรีมนต ์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 

13 นางสาวพิณิวรรณ  อินทเชือ้ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ 

14 นางอรญัญา   ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ 

15 นายสุรชัย  ช่วยเกิด ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ 
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ผู้ไม่มาประชุม   

1 นายไพจิตร  รกัษาสรณ์                    ลาพักผ่อน 

2 นางจรัสศรี  พรหมกล่ิน                    ลาพักผ่อน 

เริ่มประชุม  เวลา  13.05  น. 
ประธานในที่ประชุม (นายชุมพล  ศรีสังข์) ผอ.สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

1) จุดเทยีน-ธูปบูชาพระรัตนตรัย 
2) ที่ประชุมรว่มกนัสวดมนต์ไหวพ้ระ 
3) ชม VTR ประมวลภาพกิจกรรมในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2559 
4) มอบเกียรต ิ

4.1 ด้วย สพฐ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา                         
ขอให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  แต่งต้ังคณะกรรมการออก 
นิเทศ ติดตาม  และประเมินผลการดําเนินงานโครงการอาหรกลางวันของโรงเรียน และได้ประกาศผล                 
การคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบโครงการอาหารกลางวัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา                       
จํานวน 3 โรงดังน้ี 

 ขนาดเล็ก  โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข   อ.เกาะสมุย 
 ขนาดกลาง  โรงเรียนบ้านศิลางาม  อ.กาญจนดิษฐ ์
 ขนาดใหญ ่  โรงเรียนวัดภูเขาทอง  อ.เกาะสุมย 

4.2  ด้วย สพฐ. แจง้ให้ทุก สพป. พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจําปี 2559                            
ในประเภทประถมศึกษา 1 โรง และประเภทขยายโอกาส 1 โรง  ปรากฏว่ามีโรงเรียนที่สมัคร                           
ส่งผลงานและเข้าหลักเกณฑ์  จํานวน 2 โรง  และได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรยีน             
ประจําปี 2559 ระดับเขตพืน้ที่การศึกษา  เพ่ือส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกในระดับภาคต่อไป ดังน้ี 

 ประเภทประถมศึกษา   โรงเรียนวัดกาญจนาราม 
 ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา  โรงเรียนบ้านโพหวาย 

ประธาน  :  ขอแสดงความยินดีโรงเรียนรับเกียรติบัตร  และขอขอบคุณในความร่วมมอืดําเนินการตาวัตถุประสงค์
โครงการ  และดําเนินการตามระเบียบวาระประชุมดังน้ี 

ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 

1.1 การเตรียมเย่ียมโรงเรียนในสงักัด 

ประธาน  :   ขณะนี้ได้ออกตรวจเย่ียมโรงเรียน ได้แก่  โรงเรียนวัดแหลมทอง,  วัดโชติการาม, บ้านกงหนิง,          
บ้านศิลางาม  โดยภาพพบว่า ครูมีความมุ่งมั่นต้ังใจในการจัดการเรียนการสอน  การดําเนินการ        
ในเรื่องต่าง ๆ มีความก้าวหน้า  ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสน้ี 

ที่ประชุม : รับทราบ 

1.2 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
1. ประเด็นปัญหาของการศึกษาไทย 
2. ยุทธศาสตร์ จดุเน้นการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
3. นโยบายสําคัญ 
4. นโยบายสําคัญด้านการบริหารจัดการ 
5. การทํางานยุคปฏิรูป 



7 
รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 1 (Power Piont)  หน้า 32-40 

 

1. ประเด็นปญัหาของการศึกษาไทย 
1.1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

- เน้ือหาไม่สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่การเปลี่ยนแปลง 
- กระบวนการเรียนรู้ไม่พัฒนาทักษะเด็ก 
- การเรียนภาษาอังกฤษขาดมาตรฐาน 
- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า 
- ขาดระเบียบวินัย 
- เด็กเครียด 
- เด็กไม่มีความสุขกับการเรียน 
- เด็กเรียนเยอะ 

1.2 การผลิตและพัฒนาครู 
- ครูไม่ครบช้ันไม่ตรงวิชาเอก 
- ครูขาดขวัญและกําลังใจ 
- ครูไม่เก่ง 
- ภาระงานเยอะ 

1.3 การผลิต พัฒนากําลังคนและงานวิจัย 
- ขาดกําลังแรงงานสายวิชาชีพ 
- งานวิจัยไม่สามารถนําไปใช้งานได้จริง 
- มาตรฐานฝีมือยังไม่เป็นที่ยอมรับจากสถานประกอบการ 
- การผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่ไม่เป็นไปตามความต้องการของประเทศ 

1.4 การประเมินและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
- การประเมินครู 
- การประเมินสถานศึกษา 
- ระบบการศึกษาต่อในแต่ละระดับ 
- ประเมินผลสมัฤทธ์ิของผู้เรียน 

1.5 การบริหารจัดการ 
- การกระจายอํานาจ 
- ขาดการบูรณาการ 
- การกํากับดูแลขาดประสิทธิภาพ 
- ระบบงบประมาณที่ไม่สอดคล้องต่อการดําเนินงาน 

1.6 ICT เพ่ือการศกึษา 
- ขาดความเสถียร 
- ไม่ทันสมัย 
- ไม่ทั่วถึง 
- ซับซ้อน 
- ขาดการบูรณาการ 
- ไม่ได้นําข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจ 
- ผลิตแต่ไม่เผยแพร่และนําไปใช้ 
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 ประเด็นปัญหาที่นํามาวิเคราะห์ 

- ผลการจัดอันดับความรู้ภาษาอังกฤษ 
 

 

 

 

- ตัวเลขที่แสดงว่าเด็กไทยเรียนเยอะ 
 

 

 

 

- ผลการจัดอันดับความรู้ภาษาอังกฤษจาก 10 ประเทศอาเซียน 
 

 

 

 

 

- ผลการศึกษาคณิตศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนไทยเทียบเท่านักเรียนในสหรัฐอเมริกา                                  
และประเทศกลุ่มยุโรป (PISA) 
 

 

 

 

 

 

 



9 
- จํานวนครูที่ไมค่รบช้ัน 

 

 

 

- จํานวนโรงเรียนที่ไม่ผ่านการประเมิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- จํานวนเปอร์เซ็นต์บัณฑิตตกงาน 
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- ข้อมูลจํานวนวันที่ครูใช้กับกิจกรรมนอกช้ันเรียนที่ไม่ใช่การสอน 
 

 

 

 

 

 

 

 
จํานวนวันที่ครูใช้กับกิจกรรมนอกช้ันเรียนที่ไม่ใช่การสอน ได้แก่ 
1) การประเมนิ 

- ประเมิน สมศ. 9 วัน - ประเมินวิทยฐานะ 2 วัน 
- ประเมินเขตพ้ืนที่ฯ 2 วัน - ประเมินโรงเรียน 2 วัน 
- ประเมินโรงเรียนพระราชทาน 2 วัน - ประเมิน 5ส 1 วัน 
- ประเมินการจัดการศึกษาดีเด่น 2 วัน - ประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน 2 วัน 
- ประเมินตนเอง 2 วัน - ประเมินครูดีเด่น 2 วัน 
- ประเมินครูดีเด่น 2 วัน - ประเมินโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 2 วัน 
- ประเมินโรงเรียนดีศรีตําบล 1 วัน - ประเมินโรงเรียนต้นแบบ 1 วัน 
- ประเมิน NT 4 วัน - O-net 4 วัน 
- ประเมิน Pre O-net 2 วัน - ประเมิน LAS 2 วัน 
- ประเมิน V-net 1 วัน - ประเมิน Gat Pat 1 วัน 
- ประเมินการอ่าน 2 วัน   

2) การแข่งขันวิชาการ 
- ระดับกลุ่ม 12 วัน 
- ระดับเขต 6 วัน 
- ระดับจังหวัด 4 วัน 
- ระดับภาค 3 วัน 
- ระดับประเทศ 4 วัน 

3) อ่ืน ๆ 
- อบรม 10 วัน 
- ประชุมกับหน่วยงานภายนอก 3 วัน 
- กิจกรรมอ่ืน ๆ (เลือกต้ัง, วันสําคัญ, กิจกรรมชุมชน ฯลฯ 9 วัน 
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2. ยุทธศาสตร์ จุดเนน้การปฏิรปูการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 
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 งานตามนโยบายห้วง คสช.บรหิารประเทศ 
 

 

 

 

 

3. นโยบายสําคัญ 
3.1 ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

  
- หลักสูตรแกนกลาง  
ช่ัวโมงการสอนวิชาหลักเท่าเดิม 

- สอนและประเมินตามตัวช้ีวัดหลักสูตร 
  สมรรถนะผู้เรียน 5 ข้อ 
- การดําเนินงาน 
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3.2 ยกระดับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ - สร้างมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR Thai 
- เพ่ิมปริมาณและคุณภาพครูสอน Boot Camp ภาษาอังกฤษ         
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
- การเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อต่าง ๆ 
- การสร้างแรงจูงใจ 

 
3.3 การอ่านออกเขียนได ้ - เด็ก ป.1 โรงเรียนประถมศึกษาทุกโรง ต้องอ่านออกเขียนได้ 

# จัดทีมศึกษานิเทศก์ กํากับ ติดตาม ช่วยเหลือโรงเรียนทุกโรง 
# ใช้วิธีสอบให้นักเรียนรู้จักพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และ
ประสมคําที่เรยีกว่า “แจกลกูสะกดคํา” 

# ใช้วิธีสอนภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาสมอง BBL 
# ใช้บันได 5 ขั้น หาเรื่องให้สนุก แจกลูกสะกดคํา อ่านยํ้านําวิถี     
คัดลายมือถูกวิธี  เขียนตามคาํบอกทุกวัน 

 
3.4 DLTV - แก้ปัญหาขาดแคลนครู ลดความเหลื่อมล้ํา สร้างโอกาส               

ทางการศึกษา 
- แผนการดําเนินงานในปี 2559-2560 

1) โครงการปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์โรงเรียนปลายทาง 
DLTV และระบบไฟฟ้าในโรงเรียนทั่วประเทศ ใหส้มบูรณ ์      
เต็มขีดความสามารถ 

2) ขยายผลการจดัการเรียนการสอนทางไกลไปยังโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษาตามพระราชดําริฯ และโรงเรียนสอนศาสนา
อิสลามที่ขาดแคลนคร ู

3) ขยายผลศูนย์สง่เสริมการจัดการเรียนการสอนทางไกลใน
ระดับภูมิภาค จากเดิมจํานวน 4 ศูนย์ เพ่ิมอีก 6 ศูนย์           
เป็น 10 ศูนย์ 

4) อบรมแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทยีม ให้กับผู้บริหารเขตพ้ืนที่  ศึกษานเิทศก์  
ผู้อํานวยการโรงเรียน และครูปลายทาง 

5) อบรมซ่อมบํารงุ  รักษาอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมให้กับครู  บุคลากรของ สพท. 
 

3.5 DLIT 1) พัฒนาครูต้นแบบห้องเรียนคุณภาพระดับชาติ DLIT 
2) พัฒนาครูปลายทางโดยใช้ระบบทางไกลทั่วประเทศ 
3) พัฒนาระบบ DLIT ให้เป็นระบบคลาวด์ของรัฐ EGA 
4) พัฒนาระบบการเรียนทางไกลออนไลน์ DLIT แบบครบวงจร   

ให้นักเรียน คร ูผู้ปกครอง เข้าถึงได้สะดวกตลอดเวลา 
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3.6 STEM Education  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.7 การแนะแนวดา้นอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.8 โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนา
ท้องถ่ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.9 การใชเ้ครือข่ายอุดมศึกษา           
เป็นพี่เลี้ยง 

เครือข่ายเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา 9 เครือข่าย 
1) เหนือตอนบน 17 สถาบัน/8 จังหวัด 
2) เหนือตอนล่าง 13 สถาบัน/9 จังหวัด 
3) อีสานตอนบน 15 สถาบัน/12 จังหวัด 
4) อีสานตอนล่าง 17 สถาบัน/8 จังหวัด 
5) กลางตอนล่าง 33 สถาบัน/9 จังหวัด 
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6) กลางตอนบน 45 สถาบัน/9 จังหวัด 
7) ตะวันออก 8 สถาบัน/9 จังหวัด 
8) ใต้ตอนบน 9 สถาบัน/9 จังหวัด 
9) ใต้ตอนล่าง 14 สถาบัน/5 จังหวัด 
10)  

3.10 การพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
ด้วย ICT 

- สร้างฐานข้อมูลกลางและสารสนเทศท่ีเป็นเอกภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การบูรณาการระบบจัดการองค์ความรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - การเข้าถึงโครงข่ายอินเทอร์เน็ต 
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3.11 การบริหารจัดการโรงเรียน         
ขนาดเล็ก 

- จัดทํา Mapping โรงเรียน 
- การร่วมพิจารณาคัดเลือกรูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสม 
- การนําสู่การปฏิบัติ 
 

3.12 การบริหารครูและบคุลากร
ทางการศึกษา 

- การเข้าสู่ตําแหน่งของผู้อํานวยการสถานศึกษา 
- การเกลี่ยคร ู(มาตรการจูงใจ บังคับ) 
- การพัฒนาครู โดยประเมินจากผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาของ
นักเรียน 

 
3.13 การปรับระบบทดสอบ - การเรียนการสอน  และการสอบปลายภาคกับการสอบ O-net 

ต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
- จัดทํา Test Blueprint ระดับ ป.6 ม.3 และม.6 (ออกข้อสอบ 
โดยส่วนกลางและพ้ืนที่ เน้นเป็นตัวช้ีวัดที่ต้องรู้ ที่เป็น Cognitive 
Domain ในลกัษณะสอบไลป่ลายภาคในแต่ละระดับช้ัน 

- ใช้ผลการสอบ O-net เป็นหน่ึงในตัวช้ีวัดการประเมินผล              
การจัดการเรียนการสอนของครูและผู้อํานวยการสถานศึกษา 

 
 โครงการโรงเรียนประชารัฐ 

1) คณะทํางานร่วมรัฐ-เอกชน-ประชาชน 
1.1 คณะทํางานด้านการยกระดับนวัตกรรมและผลิตภาพ 
1.2 คณะทํางานด้านการดึงดูงการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ 
1.3 คณะทํางานด้านการส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจเริ่มต้น 
1.4 คณะทํางานด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ 
1.5 คณะทํางานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจรากและประชารัฐ 
1.6 คณะทํางานด้านการส่งเสริมากรท่องเที่ยวและ MICE 
1.7 คณะทํางานด้านการส่งเสริมากรส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ 
1.8 คณะทํางานด้านพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 
1.9 คณะทํางานด้านการปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ 
1.10 คณะทํางานด้านการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม ่
1.11 คณะทํางานด้านการศกึษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นาํ(รมว.ศธ : คุณศุภชัย เจียรวนนท์) 
1.12 คณะทํางานด้านการสร้างรายได้และการกระตุ้นการใช้จ่ายของประเทศ 

2) ภาครัฐ 
2.1 ธรรมาภิบาล เปิดเผยข้อมูล 
2.2 พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
2.3 สร้างกลไกการสร้างแรงจูงใจ 

3)  ภาคเอกชน 
3.1 ช่วยเรื่องการตลาด 
3.2 ช่วยเรื่องการประเมิน 
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3.3 ช่วยเรื่องการพัฒนาบุคลากร 
3.4 สนับสนุนโรงเรียนในโครงการตามความจําเป็น 

4)  คณะทํางานชุดย่อย แบ่งเป็น 5 กลุ่ม 
 

 

 

 

  5)  โครงสร้างการดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) กรอบเวลาดําเนินงาน 
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ประธาน : ได้เสนอรายช่ือโรงเรียน 38 โรง ตําบลละ 1 โรง 38 ตําบลเข้าร่วมโครงการฯดังกล่าว ได้แก่ 
 1)นิคมสร้างตนเอง 

2)บ้านควนยูง 
3)บ้านซอย 2 
4)บ้านโพหวาย 
5)บ้านสุชน 
6)ชุมชนวัดสุนทรนิวาส 
7)บ้านท่าเพชร 
8)วัดบางใบไม้ 

9)วัดเขานางเภา 
10)บ้านคลองสระ 
11)วัดวังไทร 
12)วัดเขาแก้ว 
13)วัดแสงประดิษฐ์ 
14)วัดวชิรประดิษฐ์ 
15)บ้านไสตอ 
16)วัดท่าไทรฯ 

17)บ้านควนนิมิต 
18)บ้านท่าเสาเภา 
19)บ้านปากกะแดะ 
20)บ้านศิลาราม 
21)วัดกงตาก 
22)วัดปากคู 
23)วัดเขาพระนิ่ม 
24)วัดประสพ 

25)บ้านหาดร้ิน 
26)บ้านเกาะเต่า 
27)วัดราษฎร์เจริญ 
28)บ้านอ่างทอง 
29)บ้านบ่อผุด 
30)วัดบุณฑริการาม 
31)บ้านหน้าค่าย 
32)วัดกลาง 

33)บ้านดอนธูป 
34)วัดคีรีวงการาม 
35)อนุบาลวัดเขาฯ 
36)ชุมชนบ้านนางกํา 
37)วัดคีรีวง 
38)บ้านคอกช้าง 

 โรงเรียนนําร่อง ได้แก่  โรงเรยีนวัดบางใบไม้, วัดวังไทร, บ้านไสตอ, บ้านปากกะแดะ 
 
4. นโยบายสําคัญด้านการบริหารจัดการ 
 4.1  การทุจริต  การโยกย้าย/การใช้ดุลยพินิจการลงโทษ 

ประธาน : ใครที่เสียงเงินเรื่องย้าย,  การสอบบรรจุเข้ารับราชการฯ เป็นข้าราชการครูฯ  ไมส่มควรเป็นครูที่ 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

 4.2  การอนุญาตการกู้เงินของครู 

ประธาน : สาเหตุหน่ึงที่ครูเป็นหน้ีคือ  ครูกู้เงินไปทําธุรกิจ แต่ไม่มีประสบการณ์ในการดําเนินกิจการ ทําให้
ขาดทุน 

 4.3  การสื่อสารภายในองค์กร 
 
5. การทํางานยุคปฏิรูป 
 5.1  รู้นโยบายอย่างถ่องแท้  ติดตาม  แก้ปัญหาได้ตลอดเวลา 
 5.2  มีการประเมินอย่างเข้มข้น 
  -  ผอ.เขต ประเมิน ผอ.โรงเรียน 
  -  เลขา กพฐ. ประเมิน ผอ.เขต ผอ.โรงเรียนประเมิน ผอ.เขต ผอ.ส่วนในเขตประเมิน ผอ.เขต  

(ประเมิน 360 องศา) 
 - ความสําเร็จของโรงเรียนขั้นกับ ผอ.สถานศึกษา 
 -  ความสําเร็จของ ผอ.สถานศึกษาในพ้ืนที่ เป็นความสําเร็จของ ผอ.เขตพ้นที่ 
 -  ประเมินเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิผลการดําเนินงาน ณ วันที่เข้ารับตําแหน่งกับปัจจุบัน 

ประธาน : ขอให้นํานโยบายฯดังกล่าวข้างต้น ไปแจ้งให้ข้าราชการครูในโรงเรียนทราบทุกคนด้วย 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสงักัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ครั้งที ่2/2559                    
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (รายละเอียดได้แจ้ง 
ทางเว็บไซด์ www.surat1.go.th) 
มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2559  เมื่อวันที่ 19  กุมภาพันธ์ 2559 
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ระเบยีบวาระที่  3  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
3.1 งานบริหารบุคคล 

3.1.1 การดําเนินงานการใหข้้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสําเร็จ
เป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพเิศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ              
ทุกตําแหน่งสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

ปฏิทินการดําเนนิงาน 
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเดน่ที่ประสพผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ ์

มีวิทยฐานะหรอืเล่ือนเป็นวทิยฐานะชํานาญการพิเศษและวิทยฐานะเช่ียวชาญ ทุกตําแหน่ง 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(ส่งพร้อมหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 837 ลงวนัที่ 24 กุมภาพนัธ์ 2559) 
วัน เดือน ปี หน่วยงาน การดําเนินงาน 

1 - 30 เมษายน 2559 สพท./สศศ. รับคําขอ พร้อมแบบรายงาน และข้อเสนอในการพัฒนางาน             
ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด                                                    
(ทกุตําแหน่ง ยกเว้น ตําแหน่ง ผอ. สพท./รอง ผอ. สพท) 

1 - 30 เมษายน 2559 สพฐ. รับคําขอ พร้อมแบบรายงาน และข้อเสนอในการพัฒนางาน             
ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด (ตําแหน่ง ผอ. สพท./รอง ผอ. สพท) 

1 – 10 พฤษภาคม 2559 
(สพท. /สศศ. สามารถกําหนด
ระยะเวลาได้ตามความ
เหมาะสม) 

สพท./สศศ. ตั้งคณะกรรมการกล่ันกรองและคัดเลือกเพื่อพจิารณา             
คุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมิน ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กําหนด   
แล้วเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นทีก่ารศึกษา/อ.ก.ค.ศ.                          
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

11 – 25 พฤษภาคม 2559 
(สพท. /สศศ. สามารถกําหนด
ระยะเวลาได้ตามที่ ก.ค.ศ. 
กําหนด) 

สพท./สศศ. - ประกาศรายช่ือผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกฯ พร้อมทั้งขอ้มูล
เบื้องต้นและผลงานดีเด่น โดยปิดประกาศและประกาศทางเว็บไซต์   
ของ สพท./สศศ. และเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านคุณสมบัติและหรือ
ผลงานฯ ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด (หากมีกรณีการคัดค้านให้         
สพท./สศศ. ตั้งคณะกรรมการพจิารณาวินิจฉัย)       
 - แจ้งผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกฯ ให้เริม่พัฒนางาน              
ภายในระยะเวลาที่กําหนดตามข้อตกลงในการพัฒนางาน  
(กําหนด 3 เดือน) ทัง้นี้ ให้นับระยะเวลาการพฒันางานตั้งแตว่นัที่     
สพท./สศศ. แจ้งให้ผู้มีคุณสมบตัิเข้ารับการคัดเลือกฯ ทราบ            
ทุกตําแหน่ง  ยกเว้น ตําแหน่ง ผอ. สพท./รอง ผอ. สพท 

ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 
2559 

สพท./สศศ. เสนอบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกฯ                       
ทั้งกรณเีกษียณอายุราชการ และกรณีปกติ (แยกบัญชี)                  
พร้อมส่งเอกสารหลักฐาน ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด                    
และแผ่นซีดีรอมบันทึกข้อมูลดงักล่าวถึง สพฐ. 

1 - 10 มิถุนายน 2559 
(กรณีเกษียณอายุราชการ     

ทุกตําแหน่ง) 

สพฐ. ตั้งคณะกรรมการกล่ันกรองและคัดเลือกเพื่อพจิารณาคุณสมบตัิของ   
ผู้ขอรับการประเมิน ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาํหนด                    
เพื่อนําเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 
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จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

ที่ประชุม : รับทราบ 

 

 

วัน เดือน ปี หน่วยงาน การดําเนินงาน 
11 - 25 มถิุนายน 2559 

(กรณีเกษียณอายุราชการ      
ทุกตําแหน่ง) 

สพฐ. - ประกาศรายช่ือผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกฯ พร้อมทั้งขอ้มูล
เบื้องต้นและผลงานดีเด่น โดยปิดประกาศและประกาศ ทางเวบ็ไซต์
ของ สพฐ. และเปิดโอกาสให้มกีารคัดค้านคุณสมบัติและหรือ           
ผลงานฯ ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด (หากมีกรณีการคัดค้าน สพฐ.    
ตั้งคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัย)                                          
- แจ้งผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกฯ  (ตําแหน่ง ผอ. สพท./        
รอง ผอ. สพท)  ให้เริ่มพัฒนางานภายในระยะเวลาที่กําหนด           
ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (กําหนด 3 เดือน) เมื่อเลขาธิการ 
กพฐ. หรอืผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาเห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ ให้นับ
ระยะเวลาการพัฒนางาน ตัง้แต่วันที่ สพฐ. แจง้ให้ผู้มีคุณสมบตัิ         
เข้ารับการคัดเลือกฯ ทราบ  

ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 
(กรณีเกษียณอายุราชการ      

ทุกตําแหน่ง) 

สพฐ. เสนอบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกฯ                       
กรณเีกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2559                               
พร้อมส่งเอกสารหลักฐาน ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด                    
และแผ่นซีดีรอมบันทึกข้อมูลถงึ สํานักงาน ก.ค.ศ. 

1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2559 
(กรณีปกติ ทุกตําแหน่ง) 

สพฐ. เสนอคณะกรรมการกล่ันกรองและคัดเลือกพิจารณาคุณสมบัติ          
ของผู้ขอรับการประเมิน ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กําหนด                
เพื่อนําเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 

1 - 15 กันยายน. 2559 
(กรณีปกติ ทุกตําแหน่ง) 

สพฐ. - ประกาศรายช่ือผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกฯ พร้อมทั้งขอ้มูล
เบื้องต้นและผลงานดีเด่น โดยปิดประกาศและประกาศทางเว็บไซต์
ของ สพฐ. และเปิดโอกาสให้มกีารคัดค้านคุณสมบัติและหรือ           
ผลงานฯ ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด (หากมีกรณีการคัดค้าน สพฐ.    
ตั้งคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัย)                                          
- แจ้งผู้มีคุณสมบัติเข้ารบัการคัดเลือกฯ (ตําแหน่ง ผอ. สพท./         
รอง ผอ. สพท)  ให้เริ่มพัฒนางานภายในระยะเวลาที่กําหนด           
ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (กําหนด 3 เดือน)  
เมื่อเลขาธิการ กพฐ. หรือผู้ที่ได้รบัมอบหมายพิจารณาเห็นชอบแล้ว  
ทั้งนี้ ให้นับระยะเวลาการพัฒนางานตั้งแตว่ันที ่สพฐ. แจ้งให้           
ผู้มีคุณสมบัติเขา้รับการคัดเลือกฯ ทราบ 

ภายใน 30 กันยายน 2559 
(กรณีปกติ ทุกตําแหน่ง) 

สพฐ. เสนอบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้า รับการคัดเลือกฯ กรณีปกติ         
พร้อมส่งเอกสารหลักฐาน ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด                    
และแผ่นซีดีรอมบันทึกข้อมูลดงักล่าวถึง สํานกังาน ก.ค.ศ. 
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3.1.2 การคัดเลือกบคุคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังใหดํ้ารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษาสําหรับ
สถานศึกษาในพ้ืนที่พเิศษ สังกัด สพป.สฎ.1 
ด้วย ก.ค.ศ.ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรอง

ผู้อํานวยการสถานศึกษาและผู้อํานวยการสถานศึกษา สําหรับสถานศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.6/ว17 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558  และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้กําหนดเวลา
ในการดําเนินการคัดเลือก  โดยให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2559  และตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ดังกล่าว  ก.ค.ศ.กําหนดให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็น
ผู้ดําเนินการคัดเลือก  ซึ่งบัดน้ี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ประกาศรายช่ือสถานศึกษาสําหรับ
สถานศึกษาในพ้ืนที่พิเศษแล้ว  ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์  
2559  ปรากฏว่า สถานศึกษาในพ้ืนที่พิเศษในสังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  มีดังน้ี 
 ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา  จํานวน  4  โรงเรียน  คือ 
 1) โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา อําเภอดอนสัก   ตําแหน่งเลขที่ 2414 
 2) โรงเรียนบ้านโฉลกหลํา  อําเภอเกาะพะงัน  ตําแหน่งเลขที่ 1087 
 3) โรงเรียนบ้านท้องนายปาน อําเภอเกาะพะงัน  ตําแหน่งเลขที่ 1058 
 4) โรงเรียนบ้านหาดริ้น  อําเภอเกาะพะงัน  ตําแหน่งเลขที่ 1069 
 

กําหนดการคดัเลือกบคุคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา                             
สําหรบัสถานศึกษาในพ้ืนทีพ่ิเศษ  สังกัด สพป.สุราษฎรธ์านี เขต 1 

1.ประกาศรับสมัคร ภายในวันอังคารที่ 8  มีนาคม 2559 
2.รับสมัครคัดเลือก วันอังคารที่ 15 – วันจันทร์ที ่21 มีนาคม  2559 

ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
3.ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันอังคารที่ 22  มีนาคม 2559 
4.ประเมินประวัติและผลงาน วันพุธที่   30 มีนาคม   2559 
5.สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่  30  มีนาคม  2559 
6.ประกาศผลการคัดเลือก วันพฤหัสบดีที่ 31  มนีาคม 2559 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

ประธาน : ไม่ต้องสอบข้อเขียน  ขอให้ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน   

ที่ประชุม : รับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

3.1.3 ปฏิทินการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                 สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ครั้งที่ 1                                    

(1 เมษายน  2559) 
 

วันที ่ รายการ เอกสารที่จัดทาํ/จัดส่ง 
ภายในวันท่ี 

21 มีนาคม 2559 
 
 

 
 

     1. ตรวจสอบจํานวนและอัตราเงินเดือนข้าราชการท่ีมีตัวอยู่จริง ณ      
วันท่ี 1 มีนาคม 2559 ให้ถูกต้องครบถ้วน (สพท.จะส่งฐานข้อมูลและ
เอกสารท่ีเกี่ยวข้องให้สถานศึกษาตรวจสอบ) 
     2. จัดทําเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง  ส่ง สพป. ดังนี้ 
        2.1 บัญชีรายชื่อข้าราชการท่ีไปช่วยปฏิบัติราชการ ต่างสังกดั สพฐ. 
        2.2 บัญชีราชชื่อข้าราชการท่ีไปช่วยปฏิบัติราชการ ต่าง ร.ร./     
หน่วยงาน/ สพป./สพม. 
        2.3 บัญชีแสดงจํานวนข้าราชการ กลุ่มอันดับ คศ.1 – คศ.3         
ท่ีมีตัวอยู่จริง ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2559 
        2.4 บัญชีรายชื่อข้าราชการท่ีปฏิบัติราชการอยู่จริง ณ วันท่ี           
1 มีนาคม 2559 เพ่ือประกอบการตรวจสอบ เอกสารหมายเลข 2/2 
 

 
 
เอกสารหมายเลข 1/1  จํานวน 1 ชุด 
เอกสารหมายเลข 1/2  จํานวน 1 ชุด 
 
เอกสารหมายเลข 2/1 จํานวน 1  ชุด 
 
บัญชีรายชื่อข้าราชการ จํานวน 1 ชุค 
( บัญชีใดไม่มี  ไม่ต้องส่ง) 

ในวันท่ี  
1 เมษายน 2559 

     ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย ประเมินประสิทธิภาพและ  
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  คร้ังท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2558        
ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2559 
 

-  แบบประเมินประสิทธิภาพและ   
   ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  
(จัดเก็บไว้ท่ีสถานศึกษา เพ่ือใช้
ประเมินใน คร้ังท่ี 2) 

ในวันท่ี       
2 เมษายน 2559 

 

     1. แต่งต้ังคณะกรรมการระดับสถานศึกษา ตามองค์ประกอบท่ี
กําหนด ในหลักเกณฑ์ เพ่ือพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการใน
สถานศึกษา ตามโควตาร้อยละ 15 ตัวเต็มของจํานวนข้าราชการท่ีมีตัว 
อยู่จริง ณ 1 มีนาคม 2559 และหรือโควตาท่ีได้รับจัดสรร 
    2. จัดทําบัญชีรายละเอียดเสนอขอเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการ ต่อ 
คณะกรรมการระดับสถานศึกษา  พิจารณา 
 

คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการระดับ
สถานศึกษา 
  - บัญชีหมายเลข 2-4 
    

ภายในวันท่ี      
3 เมษายน 2559 

 
 
 
 
 

 
 

   จัดทําเอกสารรายงานผลการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการ 
ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการระดับสถานศึกษา ดังนี้ 
   1. บัญชีแสดงการเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการ กลุ่มอันดับครูผู้ช่วย 
และ อันดับ คศ.3 ลงมา ท่ีมีตัวอยู่จริง ณ วันท่ี 1 เมษายน 2559  ตาม
แบบเอกสารหมายเลข 2/2 
   2. บัญชีผู้ได้รับการพิจารณาเลือ่นข้ันเงินเดือน 1 ข้ัน, 0.5  ข้ัน ,  
ไม่เลื่อนข้ัน  ตามแบบเอกสารหมายเลข 2 – 4   
   3. สําเนาคําสัง่แต่งต้ังคณะกรรมการระดับสถานศึกษา 
   4. สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการระดับสถานศึกษา 
 

 1. เอกสารหมายเลข 2/2 
 2. บัญชีหมายเลข 2 – 4  
 3. สําเนาคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ระดับสถานศึกษา 
 4. สําเนารายงานการประชุม
คณะกรรมการระดับสถานศึกษา  

ภายในวันท่ี      
4 เมษายน 2559 

 
 

    จัดส่งเอกสารตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการระดับสถานศึกษา  
ตามข้อ 1 – 4  ต่อ สพป.สฎ.1   
(ส่งโดยตรงผ่านกลุ่มงานบําเหน็จความชอบฯ  กลุ่มบริหารงานบุคคล) 
ไม่ส่งทาง  My office 
 

จัดส่งเอกสารตามข้อ  1 – 4   
อย่างละ  1  ชุด   
 

 

หมายเหตุ    1. ข้าราชการท่ีนับจาํนวนท่ีมีตัวอยู่จริงโรงเรียนใด  โรงเรียนนั้นเป็นผู้เสนอเลื่อนข้ันเงินเดือน   
                2. หากมีปัญหาในทางปฏิบัติ  ประสานโดยตรงกับเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ  โทร. 081–8915010 หรือ 077-273030 ต่อ 51 



25 

ที่ประชุม : รับทราบ 

3.1.4  ปฏิทินการดําเนินการพัฒนา/อบรม ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 2559 
  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  กําหนดดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องกับโรงเรียนดังน้ี 

รายการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตาม
มาตรฐานวิชาชีพ (ครูบรรจุใหม่) 

ระหว่างวันท่ี  21 -22  มีนาคม 2559       
ณ ห้องประชุมโรงแรมเคพาร์ค   
อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี   

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

2.การอบรมพัฒนาครูภาษาอังกฤษ          
ม.1 – 3 

ในวันท่ี 3 เมษายน 2559   
ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สฎ. เขต 1   

กลุ่มนิเทศฯ 

3.โครงการประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับคุณภาพการจดัการเรียนร่วม 
และเรียนร่วมในสถานศึกษา  

กิจกรรมท่ี 1                                   
การประชุมชี้แจงการดําเนินงานสาํหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ในวันท่ี 5 เมษายน 2559  
ณ โรงแรมบรรจงบุรี  
อ.เมือง ฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

กลุ่มนิเทศฯ 

กิจกรรมท่ี 2                                    
ทําการประเมินมาตรฐาน                  
การเรียนร่วมและเรียนร่วม 

ระหว่างวันท่ี 22-29 เมษายน 2559 
 

กลุ่มนิเทศฯ 

กิจกรรมท่ี 3                               
สังเคราะห์ผลการประเมิน                  
จัดทํารายงานผลการประเมิน 

ระหว่างวันท่ี 10 -11 พฤษภาคม  2559  
ณ ต้นธารรีสอร์ท  
อ.ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กลุ่มนิเทศฯ 

4.การประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนท่ีเข้า
ร่วมส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษรูปแบบ 2 ภาษา (EBE)  

ระหว่างวันท่ี 24 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2559 
ณ โรงแรมมรกตทวิน 
อ.เมืองฯ จังหวัดชุมพร 

กลุ่มนิเทศฯ 

 

ที่ประชุม : รับทราบ 

 3.1.5  การเรยีนรู้ด้วยตนเองด้วยระบบ TEPE 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องกับโรงเรียนดังน้ี 

รายการ การดําเนินการ 
1.ได้จัดต้ังศูนย์พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online ระดับภาค 

ได้แจ้งโรงเรียนให้ประชาสัมพันธ์ครูทราบ  
ตามหนังสือ สพป.สฎ. เขต 1  
ท่ี ศธ 04163/ว 3995 ลว. 17 ก.ค.2558 

2.ได้จัดต้ังศูนย์พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร                          
ทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online ระดับจังหวัด               

ได้แจ้งโรงเรียนให้ประชาสัมพันธ์ครูทราบ 
ตามหนังสือ สพป.สฎ. เขต 1  
ท่ี ศธ 04163/ว 5166 ลว. 4 ก.ย.2558 

3.ได้แต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการศูนย์พัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ตามประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา        
สุราษฎร์ธานี เขต 1 ประกาศ ณ วันท่ี 4 กันยายน 2558 

4.ได้แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานประจําศูนย์พัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจงัหวัดสุราษฎร์ธานี 

ตามคําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา            
สุราษฎร์ธานี เขต 1 ท่ี 313/2558  ลว. 4 กันยายน 2558 

5.แจ้งผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการพัฒนา
ตามความสนใจและเลือกหลักสูตร เพ่ือศึกษาเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาอย่างน้อยคนละ 1 หลักสูตร          
โดยให้ศึกษาระเบียบการอบรมและลงทะเบียนเรียนทางเว็บไซด์ 
http:www.tepeonline.org/ 

ตามหนังสือ สพป.สฎ. เขต 1                                      
ท่ี ศธ 04163/ 26  ลว. 5 ม.ค.2559 
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ประธาน : การอบรม TEPE ขอให้ผู้บรหิารฯ  แจ้งครทูุกคนได้สมัครเข้าอบรมตามระบบ TEPE  เรียน             
อย่างน้อยคนละ 1 วิชา  และให้ทุกโรงเรียน รายงานการอบรมให้ สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 1 ทราบ
ตามกําหนดเวลา ผ่านทางระบบ My-office และจะรวบรวมดําเนินการต่อไป 

 ที่ ชื่อ-สกุล รหัสวิชา วิชา อบรมวันที ่  

       

ที่ประชุม : รับทราบ 
 
3.1.6  เรื่องสบืเนื่อง 

โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจรญิรอยตามเบื้องพระยุคลบาทฯ 

ตามที่ มูลนิธิครูของแผ่นดิน ได้ให้สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  
 เป็นเขตพ้ืนที่การศึกษานําร่อง ในการดําเนินโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบ้ืองยุคลบาทฯ 
เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนยกย่อง เชิดชูเกียรติ และสร้างเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน ที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นครูดี           
เจริญรอยตามพระยุคลบาท เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในวโรกาส มหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 น้ัน โดยใช้ระบบเครือข่ายเป็นเคร่ืองมือ ในการขับเคลื่อน
โครงการ โดยให้ดําเนินการจัดต้ังเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน อย่างน้อยเขตพ้ืนที่ละ  5  กลุ่ม ๆ ละ 3-8 คน  และต้ัง
ผู้ประสานงาน จากข้าราชการเกษียณอายุราชการ อย่างน้อย 2 คน ที่มีความพร้อมที่จะเสียสละในการเป็น               
ผู้ประสานงาน ช่วยเหลือระหว่าง มูลนิธิครูของแผ่นดิน กับเครือข่ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ น้ัน  เพ่ือเป็นข้อมูลใน
การประกอบการพิจารณา ขับเคลื่อนโครงการ จึงขอเรียนรายงาน ความคืบหน้าในการดําเนินการดังน้ี  

 

กิจกรรมที่ดําเนินการแล้ว 
1. กิจกรรมเปิดตัวโครงการเม่ือวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2559 ณ.หอประชุมใหญ่คุรสุภา 
   - ผอ.สป.สฎ.1 มอบหมาย นายไพจิตร   รักษาสรณ์   รอง.ผอ.สปพ.สฎ.1 เข้าร่วมและรับมอบงาน 
2. สรรหาผู้ประสานงานโครงการ จํานวน 1 คน คือ 

2.1  นายสมศักด์ิ  บุญสิน  ขา้ราชการบํานาญ  (อดีต ผอ.โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ) 
2.2  นายสุภารัตน์  แก้วโรย  ข้าราชการบํานาญ  (อดีต ศกึษานิเทศก์ ) 

3. ปฐมนิเทศผูร้ับผิดชอบและผู้ประสานงานโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน  
เมื่อวัน 9 - 10 มีนาคม 2559 ณ วัดพิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี  
** ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมกิจกรรม คือ นายสมชาย คชไพร และนายพิชัย  ภัทธิยธนี 
** ผู้ประสานงานโครงการ ไม่สามารถเข้ารว่มปฐมนิเทศได้ ทั้ง 2 คน 

4. การดําเนินการจัดต้ังกลุ่ม (เครือข่าย) ครูดี ตามโครงการฯ วันที่  17 มีนาคม 2559   
มีข้าราชการครู สมัครเข้าร่วมโครงการ แลว้จํานวน  14 กลุ่ม  จํานวน 12 คน   

5. การสัมมนาพัฒนาผู้ประสานงานเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เมื่อวันที่ 15-16 มีนาคม 2559                           
ที่ไร่พฤกษา วัลเลย์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี  (ผู้ประสานงาน ไม่สามารถเข้าร่วมได้)  

กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดําเนินการ 
1. การประสานงานให้สมาชิกเข้าสมัครเป็นสมาชิกผ่านระบบ บนเว็ปไซต์ ของมูลนิธิครูของแผ่นดิน 

www.thaigoodteacher.org เมื่อสมัครแล้ว ทุกคนจะมีรหัสประจําตัว สมาชิก เมื่อสมัครสมาชิกราบุคคลแล้ว 
กลุ่มที่ตัวเองเป็นสมาชิก ก็ต้องสมัครสมาชิกในนามกลุ่มด้วย (ต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้น ภายใน 31 มีนาคม 2559) 
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กิจกรรมที่จะดําเนินการต่อไป   
1. การขับเคลื่อนโครงการ โดยกระบวนการกลุ่ม โดยการช่วยเหลือ กระตุ้นและ ให้คําปรึกษา จาก                 

ผู้ประสานงาน และ จากเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้ กลุ่มพัฒนาด้วยตนเองจากสมาชิกภายในกลุ่ม ในเร่ืองที่เป็น
เป้าหมายของแต่ละกลุ่ม ภายในกรอบของโครงการ และยกระดับคุณภาพให้เข้าใกล้เป้าหมายเชิงคุณภาพของ
โครงการ  คือ  

1.1  เป็นครูดี มีศีลธรรม อุดมด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู เจริญตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาท มีทักษะ
การจัดการเรียนการสอนสําหรับผู้เรียนในศตวรรษ ที่ 21  

1.2 การเช่ือมประสานระหว่างเครือข่าย เป็น “เครือข่ายครูดีของแผ่นดิน” 
1.3 ครูที่เข้าร่วมโครงการ มีการคนคว้า แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง ปรับตัวให้เข้ากับบริบท

สังคมและภารกิจใหม่ ๆ ได้ดี 

ประธาน : ขอให้ประธานเครือข่ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ และรวบรวมผู้เข้าร่วมโครงการฯ กลุ่มละ 3-8 คน 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 
 

3.2  งานบริหารท่ัวไป 
3.2.1 การจัดงานแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์  แลธรรมชาติเขาท่าเพชร ประจําปี 2559 

ด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี  องค์การบริหารส่วนจังหวัด                 
สุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน  และภาคประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ได้ร่วมกันจัดงานแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร ในระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม ของทุกปี 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมกันสักการะพระธาตุศรีสุราษฎร์ ซึ่งเป็นปูชนียสถานที่สําคัญของ
จังหวัด และส่งเสริมให้เขาท่าเพชรเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เพ่ือให้การดําเนินงานแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์  แลธรรมชาติเขาท่าเพชร  ประจําปี 2559 เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ จึงขอความร่วมมือหน่วยงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

1) จัดหาผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ สีเหลืองทอง ขนาดกว้าง 1 หลา ยาว 18 เมตร เพ่ือเข้าร่วมพิธีแห่
ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ 

2) เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม โดยให้ลงช่ือบนผ้าและร่วมทําบุญสมทบมูลนิธิรักษ์พระธาตุศรีสุราษฎร์ 
3) นําผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ เข้าร่วมพิธีสมโภช ในวันที่ 26 มีนาคม 2559 เวลา 18.00 น.             

ณ ศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี 
4) เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมขบวนแห่ผ้าห่มพระธาตุ โดยเดินขึ้นเขาท่าเพชร จากบริเวณ

ศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี ไปยังบริเวณพระธาตุศรีสุราษฎร์ ในวันที่ 27 มีนาคม 2559                 
ต้ังแต่เวลา 13.40 น. โดยขบวนประกอบด้วย ป้ายหน่วยงาน  กลองยาว (ถ้ามี) ขบวนคนถือผ้า 
20-30 คน 

ที่ประชุม : รับทราบ 
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3.2.2  การควบคุมภายใน 

รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 2   หน้า 41-44  

ผอ.สมชาย : การควบคุมภายใน  เป็นการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง ตัวช้ีวัดที่ 43 ระดับความสําเร็จ             
ของการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน  ขอให้โรงเรียนดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องดังน้ี 

 1) ส่งแบบ ปอ.1 ประจําปีงบประมาณ 2558 ถึง สพป.สฎ.1 ภายในวันที่ 24 มี.ค. 59 

 2) ส่งแบบ ปอ.3 ถึง สพป.สฎ.1 ภายในวันที่ 30 เม.ย. 59 

ประธาน : ผลการดําเนินการตามคํารับรองปฏิบัติราชการ ของสพป. สฎ.1 

* ปีงบฯ 2556   ได้ลําดับที่ 37 ของประเทศ 

* ปีงบฯ 2557   ได้ลําดับที่ 27 ของประเทศ 

* ปีงบฯ 2558  เป้าหมายการดําเนินการ ต้องไม่เกินลําดับที่ 25 ของประเทศ 

ที่ประชุม : รับทราบ 

 
3.2.3  มาตรการแก้ปัญหาและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง                                                     

“สพฐ. รู้ทัน แบ่งปันแหล่งน้ําสู้ภัยแล้ง” 
รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 3   หน้า 45-46  สรุปสาระสําคญัได้ดังน้ี 
 สพฐ.  จึงได้ประกาศเจตนารมณ์ให้ความร่วมมือกับรัฐบาล  วางมาตรการแก้ปัญหาและให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยแล้ง โดยขอความร่วมมือให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งดําเนินการดังน้ี 

1) ให้ความรู้กับนักเรียน  ผู้ปกครอง  รวมทั้งชุมชน  มมีาตรการในการใช้นํ้าสําหรับอุปโภคบริโภค
อย่างประหยัดและคุ้มค่ามากที่สุด โดยศึกษาจากสื่อที่หน่วยงานต่าง ๆ เผยแพร่ในเอกสารและ
เว็บไซต์ 

2) เอ้ืออาทรแบ่งปันนํ้าสําหรับอุปโภคบริโภค (แหล่งนํ้าที่มีอยู่ระดับผิวดิน เช่น นํ้าดินที่อยู่ในบริเวณ
บ่อนํ้า สระน้ํา และแหล่งนํ้าที่อยู่ใต้ดิน เช่น นํ้าบาดาล) บริการแก่ชุมชนตามสมควร  

3) ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพให้เป็นปกติ  ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและผ่านพ้นภาวะภัยแล้งไปได้ 
4) ฝึกอาชีพระยะส้ันให้นักเรียน  ผู้ปกครอง  รวมท้ังสมาชิกในชุมชนให้มีอาชีพที่เหมาะสมกับ

สภาวะภัยแล้ง เช่น  เกษตรทีใ่ช้นํ้าน้อย  ประดิษฐ์สิ่งของ  การประกอบอาหาร และการเพ่ิม
รายได้ระหว่างปิดภาคเรียน 

5) รณรงค์เพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้นํ้าอย่างประหยัด โครงการสํารวจอุปกรณ์ส่งนํ้าที่ชํารุดเสียหาย 
เช่น ท่องนํ้าที่รั่ว  ก๊อกนํ้าที่ชํารุดเสียหาย แลว้ดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซม 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 
3.2.4  มาตรการการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับสถานที่ราชการ 

ระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง -ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552                          
หมวด 5 การรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับสถานที่ 

 ข้อ 33  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดําเนินการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับสถานที่ โดยกําหนดมาตรการ
เพ่ือพิทักษ์รักษาให้ความปลอดภัยแก่ที่สงวน  อาคาร และสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์  
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  และข้อมูลข่าวสารในอาคารและสถานทีดั่งกล่าว ให้พ้นจากการโจรกรรม การจารกรรม                 
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การก่อวินาศกรรม การก่อการร้าย หรือเหตุอ่ืนใดอันอาจทําให้เสียความสามารถในการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน
ของรัฐได้ 
 ข้อ 34  ในการพิจารณาเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับสถานที่ให้หน่วยงานของรัฐ คํานึงถึง
ภยันตรายดังต่อไปน้ี 

(1) ภยันตรายที่เกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติและอุปัทวเหตุ เช่น พายุ  นํ้าท่วม  ฟ้าผ่า  
แผ่นดินไหว  ดินถล่ม  และเพลิงไหม้ 

(2) ภยันตรายที่เกิดจากกการกระทําของมนุษย์ ได้แก่  การกระทําโดยเปิดเผย เช่น การจลาจล  
การก่อความไม่สงบ และการโจมตีของฝ่ายตรงข้าม และการกระทําโดยไม่เปิดเผย เช่น การ
โจรกรรม  การจารกรรม การก่อวินาศกรรม และการก่อการร้าย 

ข้อ 35 การรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับสถานที่ต้องปฏิบัติ ดังต่อไปน้ี 
(1)  จัดทําแผนการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับสถานที ่
(2) กําหนดมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับสถานที่ 
(3) ดําเนินการสํารวจและตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับสถานที่ 

รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 4  หน้า 47-65  
 มาตรการการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับสถานที่ราชการ (ในสถานศึกษา) ช่วงปิดภาคเรียน 

1. จัดให้มีและแต่งต้ังผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยหรือยามรักษาการณ์ ปฏิบัติหน้าที่ในวันเปิด
ทําการปกติหรือในวันหยุดราชการท้ังกลางวันและกลางคืนโดยเคร่งครัด                                   
รายละเอียดตัวอย่างคาํสั่งฯ วาระประชุม หมายเลข 5  หน้า 66-68 

2. โรงเรียนควรจัดทําแผนการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับสถานศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบฯ                   
ข้อ 35(1) ด้วย 

ประธาน : จากสถานการณ์ภัยแล้ง  มักจะเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ค่อนข้างสูง เช่น บริเวณข้างเคียงโรงเรียน
หรือภายในโรงเรียน ขอให้โรงเรียนดําเนินการสอดส่อง ดูแล  กําชับ และดําเนินการในส่วน           
ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

1) การแต่งต้ังผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร-ยาม 
2) สมุดบันทึกการอยู่เวร-ยาม 
3) สมุดหมายเหตุรายงาน (ควรบันทึกให้เป็นปัจจุบัน) 
4) สอดส่อง  ดูแล  กําชับ  ตรวจสอบอุปกรณ์/ปลั๊กไฟ/เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด               

อย่างระมัดระวัง รัดกุม 
5) จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์สําหรับดับเพลิง และหมายเลขโทรศัพท์ (ดับเพลิง)                

สําหรับไว้แจ้งเหตุ 
6) หากเกิดเหตุการณ์รีบรายงานให้  ผอ.สพป.สฎ.1 ทราบโดยด่วน 

ที่ประชุม : รับทราบ 

3.2.5  ตัวชี้วัดตามคํารบัรองการปฏิบัติราชการ KRS ของสพฐ. ประจําปีงบประมาณ 2559 
รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 6   หน้า 69-71 

ผอ.สมชาย : ผลการปฏิบัติราชการ ของ สพป.สฎ.1 ประจําปีงบประมารณ 2558  
ผลการประเมนิ  KRS 3.75460 และ ARS  4.29494   
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 อยู่ลําดับที่ 19 ของประเทศ 
รวม  KRS + ARS = 4.03977 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 อยู่ลําดับที่ 27 ของประเทศ 
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ผอ.สมชาย : สําหรับตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ KRS ของ สพฐ. ประจําปีงบประมาณ 2559 

มิติภายนอก 
 * การประเมินประสิทธิผล (65) 1. ตัวช้ีวัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวง/ตัวช้ีวัด
ระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน และ
ตัวช้ีวัดภารกิจหลักของกรม 

 * การประเมินคุณภาพ (10) 2. คุณภาพการให้บริการประชาชน 
 มิติภายใน  
 * การประเมินประสิทธิภาพ (15) 3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
  4. การประหยัดพลังงาน 
  5. การประหยัดนํ้า 
  6. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ
 * การพัฒนาองค์การ (10) 7. การพัฒนาสมรรถนะองคก์ร 
  8. ระดับคุณภาพและความโปร่งใสในการ

ดําเนินงานของหน่วยงาน 

ที่ประชุม : รับทราบ 

 
3.2.6  การจัดต้ังกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนฉุกเฉิน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

ตามที่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้จัดต้ังกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนฉุกเฉิน ซึ่งเป็น
โครงการหนึ่งของการร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในวโรกาสจัดงานฉลองสิริราช
สมบัติครบ 60 ปี ของ สพฐ. เพ่ือเป็นการสงเคราะห์และช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดกรณีประสบภัยและได้รับ
ผลกระทบต่อการศึกษาเล่าเรียนตลอดจนบรรเทาความเดือดร้อนแก่นักเรียนและครอบครัว  ตามแนวปฏิบัติการ
จัดทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนฉุกเฉิน สพฐ.  โดยได้ดําเนินงานกองทุนฯ เมื่อปีพ.ศ.2550 โดยมีระเบียบ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อน
ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 การดําเนินงานกองทุนฯ ได้รับการบริจาคจากสถานศึกษาในสังกัด/เอกชน /นักเรียนคนละ               
1 บาท และผู้มีจิตศรัทธา จํานวนเงิน 225,280 บาท ได้นําฝากในบัญชีกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนฉุกเฉิน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี   และจากผลการดําเนินงานกองทุน ได้ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยเดือดร้อน
ฉุกเฉินต้ังแต่ปี 2550 – ปัจจุบัน  จํานวน 61 ราย  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 214,500 บาท  ปัจจุบันน้ีมีเงินฝากในบัญชี
กองทุน ฯ จํานวนเงิน 10,780 บาท เพ่ือให้การดําเนินงานกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนฉุกเฉิน ดําเนินการ
อย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน การระดมทุนจึงมีความสําคัญ ให้มีการระดมทุนทุกปี ๆ ละ 1 ครั้ง     

1.1  ขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัด (รัฐบาลและเอกชน) ร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนตาม
ศรัทธา 

1.2  ขอความร่วมมือผู้บริหารการศึกษา (ผอ.สพป./รอง ผอ.สพป.) ผู้อํานวยการกลุ่ม ข้าราชการและ
บุคลากรในสํานักงานร่วมบริจาค ตามศรัทธา 

1.3  ต้ังตู้รับเงินบริจาคในสถานที่ประกอบการต่าง ๆ เช่น ห้างร้าน ธนาคาร  เป็นต้น 
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ประธาน : สพป.สฎ.1  ได้ดําเนินการช่วยเหลือนักเรียนฯ ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเรื่อยมา ขณะนี้
กองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนฉุกเฉิน มีเงินเหลือ 10,780 บาท จึงขอความร่วมมือจาก        
ทุกท่านร่วมสมทบทุนช่วยเหลือตามกําลังศรัทธา โดย สพป.สฎ.1  จะจัดให้เช่าวัตถุมงคลของ        
วัดท่าไทร องค์ละ 199 บาท โดยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกคร้ังหน่ึง และขอขอบคุณโรงเรียน
ที่ร่วมสมทบทนุ มา ณ โอกาสน้ีด้วย 

1) โรงเรียนบ้านบ่อผุด         2,100 บาท 
2) โรงเรียนวัดภูเขาทอง       2,000 บาท 

ที่ประชุม : รับทราบ 

3.2.7  การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นาํ ขั้นความรู้ชั้นสูง ( A.T.C )  
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จัดทําโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นํา ขั้นความรู้ช้ันสูง 

(A.T.C.) ระหว่างวันที่ 16 – 21  มีนาคม  2559  ณ กองร้อยตระเวนชายแดนที่ 417 อําเภอเมือง ฯ จังหวัด                
สุราษฎร์ธานี กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 80 คน และลงทะเบียนการฝึกอบรม คนละ 3,000 บาท   ในการน้ี มีผู้สมัคร
เข้ารับการฝึกอบรม จํานวน   20 คน  จึงได้เลื่อนการฝึกอบรมเป็นวันที่ 7 – 12 พฤษภาคม  2559  สถานที่คงเดิม  
โดยผู้ที่สนใจจะเข้ารับการฝึกอบรมจัดส่งใบสมัครและชําระค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม จํานวน 3,000 บาท ที่กลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  ภายในวันที่  4 เมษายน  2559   โดยคุณสมบัติของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม 
  1. มีอายุไม่น้อยกว่า 21 ปี 
  2. มีความศรัทธาในกิจการลูกเสือ 
  3. ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  รองผู้บริหารสถานศึกษา                  
ผู้นําท้องถิ่น  ผู้อํานวยการกลุ่ม ฯ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษา/มัธยมศึกษา 
  4. ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กํากับลูกเสือ ขั้นความรู้เบ้ืองต้น ( B.T.C ) หรือยังไม่ผ่าน                    
การฝึกอบรม 
  5. ยังไม่เคยผ่านการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นํา ขั้นความรู้ช้ันสูง 

ที่ประชุม : รับทราบ 

3.2.8  มาตรการป้องกันอันตรายในช่วงปดิภาคเรียน : การป้องกันเด็กจมน้ําในช่วงปิดภาคเรียน 
จากการศึกษาของ ศูนย์วิจัยเพ่ือสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กโรงพยาบาล

รามาธิบดี พบว่า  สาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของเด็กไทย คือ“การจมน้ํา” การจมนํ้าของเด็กเล็กมักเป็น
อุบัติเหตุที่ผู้ปกครองคาดไม่ถึง เพราะเช่ือว่าตนเองสามารถดูแลเด็กได้ตลอดเวลา และไม่คิดว่าสภาพแวดล้อม               
ในชีวิตประจําวันทั่วไปจะเป็นอันตรายต่อเด็ก มีเด็กเล็กที่เสียขีวิตจากการจมน้ําในถังนํ้า กาละมัง บ่อ                
อ่างเลี้ยงปลา แม้กระทั่งโถชักโครก หรือตามบ้านเรือนที่เป็นพ้ืนไม้ และมีร่องหรือรอยแตกขนาดใหญ่  โดยที่ทาง
พ้ืนข้างล่างเป็นแหล่งนํ้าที่เคยมีเหตุการณ์ที่เด็กตกลงไปเสียชีวิตอยู่เสมอ  

กลุ่มเด็กเล็กอายุตํ่ากว่า 5 ปี ส่วนใหญ่จะจมนํ้าในบ้านหรือละแวกบ้าน กลุ่มน้ีพ่อแม่ก็รู้ว่า ว่ายนํ้าไม่ได้
และก็ป้องกันไม่ให้ลงไปเล่นนํ้า แต่คิดว่าตนเองจะเฝ้าได้ตลอดเวลา แต่ช่วงเกิดเหตุแค่เผลอไปนิดเดียว เช่น               
เด็กอายุ 11 เดือนจมนํ้าตายในถังนํ้า กะละมัง คุณแม่เอาจานข้าวไปเก็บ คุยกับเพ่ือนหันกลับมาเด็กจมนํ้าเสียชีวิต
แล้ว 

การเสียชีวิตในกลุ่มเด็กอายุ 6 – 10 ปีว่า มีลักษณะที่แตกต่างออกไป เพราะเด็กวัยน้ีสามารถออกไป
เล่นกับเพ่ือนนอกบ้านได้แล้ว และการเล่นนํ้ากับเพ่ือนทั้งที่ว่ายนํ้าไม่เป็น หรือการเล่นนํ้าแบบผาดโผน เช่น 
กระโดดจากที่สูงหรือเล่นกับเพ่ือนในนํ้าแบบรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ก็เป็นเหตุให้เกิดการเสียชีวิตได้  ขณะที่การเสียชีวิต
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จากการจมนํ้าของเด็กกลุ่มอายุ 10 ปีขึ้นไป สาเหตุจะเหมือนกับเด็กกลุ่ม 6 – 10 ปี แต่จะบวกด้วยความก้าวร้าว 
การเล่นแบบคึกคะนองมากขึ้น บางทีก็มีเรื่องของแอลกอฮอล์ด้วย  

เมื่อเห็นแล้วว่าอันตรายจากการจมนํ้าอยู่ใกล้ๆ ตัวเด็กของเรามากกว่าที่คิดจึงจําเป็นต้องหาวิธีป้องกัน
ซึ่งสิ่งแรกที่พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถทําได้เลย คือ การจัดการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมหรือป้องกันจุดเสี่ยงภายใน
บ้าน และการพาลูกไปเรียนว่ายนํ้าเสียแต่เน่ินๆ การลอยตัวในนํ้าให้ได้น้ันเป็นหนทางที่ดีที่สุดสําหรับการเอาตัวรอด 
กรณีเกิดอุบัติเหตุทางน้ํา เน่ืองจากบางทีถ้ากระแสนํ้าเช่ียวกราก เราจะไม่สามารถสู้แรงของนํ้าได้ ทําให้เมื่อว่ายนํ้า
ไปสักพักจะหมดแรงและจมน้ําในที่สุด 

สพฐ. มีความห่วงใยในเรื่องเด็กจมนํ้าในช่วงปิดภาคเรียน  เน่ืองจากช่วงน้ีใกล้จะปิดภาคเรียน และเป็น
ช่วงที่เข้าสู่ฤดูร้อน  เด็กมักจะชวนกันไปเล่นนํ้าในคลอง ในสระน้ํา และจมนํ้าเสียชีวิตจํานวนมาก จึงขอ                 
ความร่วมมือสถานศึกษากําชับให้ผู้ปกครองดูแลเอาใจใส่บุตรหลานในช่วงปิดภาคเรียน ไม่ปล่อยให้ไป เล่นนํ้าตาม
ลําพัง และการพาลูกไปเรียนว่ายนํ้าเสียแต่เน่ิน ๆ รวมทั้งการลอยตัวในนํ้าให้ได้น้ันเป็นหนทางที่ดีที่สุดสําหรับ             
การเอาตัวรอด 

ประธาน : ขอให้โรงเรียนประชุม/ซ้อมความเข้าใจกับผูป้กครอง โดยบันทึกการประชุมและในสมุดหมายเหตุ
ให้เรียบร้อย  

ที่ประชุม : รับทราบ 
 
3.3  งานการเงินและงบประมาณ  

3.3.1 การเบิกจ่ายงบประมาณ    
1.1) รายงานงบลงทุนที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย ปี 2558 (เงนิกันไว้เบิกเหลือ่มปี) 
1.2) รายงานการก่อหนี้ผูกพัน/การเบิกงบลงทุน คา่ครภัุณฑ์ฯ ปีงบประมาณ 2559 
1.3) รายงานการก่อหนี้ผูกพัน/การเบิกงบลงทุน คา่ทีดิ่นและสิ่งก่อสร้างฯ  

ปีงบประมาณ 2559 
รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 7   หน้า 72-76 

รายการ งบประมาณท่ีได้รับ    
อนุมัติเงินประจํางวด 

ทํา PO แล้ว        
ยังไม่ได้เบิก 

เบิกจ่ายแล้ว งบประมาณคงเหลือ 
ยังไม่ส่งเบิก 

-งบลงทุนที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย ปี 2558 21,865,200 21,152,200 8,937,820 12,914,380 
-ค่าครุภัณฑ์ฯ 3,850,800 - 3,850,800 - 
-ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 45,904,600 40,797,754 11,232,294 4,841,646 
1.ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบฯ (15รร) 34,112,900 33,450,754 5,549,734 27,901,020 
2.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบฯ 

(15รร./สพป.) 
5,233,400 5,233,200 4,614,200 619,000 

3.ปรับปรุงซ่อมแซมฯ โรงเรียนดีประจําตําบล 1,093,800 1,093,800 911,500 182,300 
4.อาคารเรียน แบบ318ล/55-ก 4,442,600 - - 4,442,600 
5.ซ่อมแซมบ้านพักครูฯ 200,000 200,000 - 200,000 
-งบดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 43,630,148 31,132,033.44 31,132,033.44 12,498,114,56 
 

รองสัญญานนท์ : จากการได้รับมอบหมายให้ไปประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ผู้ว่าราชการจังหวัด         
ได้กําชับให้ดําเนินการเบิกจ่ายเงินฯไปตามระเบียบฯและสัญญาด้วย 

ประธาน : ขอให้โรงเรียนต่อไปน้ีได้ตรวจสอบการดําเนินงาน และเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามสัญญา 
1) โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 
2) โรงเรียนบ้านเกาะเต่า 
3) โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
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4) โรงเรียนวัดกลางใหม่
5) โรงเรียนวัดนิกรประสาท  

ที่ประชุม : รับทราบ 

3.3.2  แบบควบคุมการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 8 หน้า  77-88 
 ตามท่ี สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 1  ได้ดําเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2559              
โดยได้มีการควบคุมการดําเนินงานโครงการตามแผนฯ สรปุได้ดังน้ี 

กลยุทธ์ที ่ จํานวนโครงการ ดําเนินการแล้ว กําลังดําเนินการ ยังไม่ได้ดําเนินการ 
1 9 0 3 6 
2 4 0 1 3 
3 9 2 0 7 
4 24 0 12 12 
5 1 0 1 0 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

3.3.3  ผลการประเมินการดําเนนิการปฏิบติัราชการตามคํารบัรอง ประจําปี 2558                             
ระบบ KRS และระบบ ARS  

ผลการประเมนิ  KRS 3.75460  - สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 อยู่ลําดับที่ 4 ของภาคใต้ 
และ ARS  4.29494  สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 1 อยู่ลําดับที่ 10 ของภาคใต้ 
รวม  KRS + ARS = 4.03977 

ประธาน : ผลการดําเนินการตามคํารับรอง ประจําปี 2558 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1                              
อยู่ลําดับที่ 27 ของประเทศ และอยู่ลําดับที ่4 ของภาคใต้ ข้อบกพร่องต่อไปน้ี                          
สําหรับเป็นข้อมูลในการดําเนินการปรับปรุงปีต่อไป 

1) ระบบควบคุมภาย 
2) การติดตามนักเรียน 
3) บัญชีการเงิน 
4) การประเมนิ สมศ. 

ที่ประชุม : รับทราบ 

3.4  งานวิชาการ 
3.4.1  การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 

แจ้งจํานวนผู้เข้าสอบ/ขาดสอบในการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 วันที่ 27- 28 กุมภาพันธ์ 
2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

วิชา ผู้มีสิทธิสอบ ขาดสอบ เข้าสอบกรณีพิเศษ เข้าสอบท้ังสิ้น 
ภาษาไทย 4,932 92 46 4,886 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4,932 92 46 4,886 
ภาษาอังกฤษ 4,932 92 46 4,886 
คณิตศาสตร ์ 4,932 92 46 4,886 
วิทยาศาสตร์ 4,932 92 46 4,886 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

วิชา ผู้มีสิทธิสอบ ขาดสอบ เข้าสอบกรณีพิเศษ เข้าสอบท้ังสิ้น 
ภาษาไทย 1,748 86 21 1,719 
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1,748 86 21 1,719 

ภาษาอังกฤษ 1,748 86 21 1,719 
คณิตศาสตร ์ 1,748 87 21 1,718 
วิทยาศาสตร์ 1,748 87 21 1,718 

ที่ประชุม : รับทราบ 
3.4.2 การสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ชัน้ ป.2, ป.4, ป.5  และชั้น ม.1, ม.2 

การสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ช้ัน ป.2, ป.4, ป.5  และช้ัน ม.1, ม.2 กําหนดสอบพร้อมกันในวันที่                  
4  มีนาคม 2559 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้ส่งแบบรายงานผลการสอบตามหนังสือ สพป.สฏ.1 ที่ ศธ 
04163/1561  ลว. 3 มีนาคม 2559 กําหนดส่งวันที่ 19 มีนาคม 2559 ส่วนการนําผลไปใช้ในการตัดสินการสอบ
ปลายปี/ภาคให้ใช้สัดสว่น 20%  รายละเอียดของประกาศดังเอกสารแนบ หมายเลข 9 หน้า 89-91 

ที่ประชุม : รับทราบ 
3.4.3 การสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   

ได้จัดสอบพร้อมกันในวันที่ 9 มีนาคม 2559  มผีู้เข้าสอบ 2,966 คน ขาดสอบ 31 คน 

ที่ประชุม : รับทราบ 

3.4.4  การรายงาน Self Assessment Report (SAR) 

 ให้โรงเรียนดําเนินการประเมินตนเอง (SAR) ตามมาตรฐานการศึกษา และส่งให้ สพป.สฎ.1 
ภายในเดือนเมษายน เพ่ือดําเนินการสังเคราะห์ SAR ต่อไป 

ประธาน : ขอให้โรงเรียนดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง และส่ง สพป.สฎ.1 ทุกโรงเรียน 

ที่ประชุม : รับทราบ 

3.4.5  การประเมินการอ่านออก  เขียนได้ นักเรียนชั้น ป.1-6 

รองมนต์ชัย : ผลการประเมนิการอ่านออก เขียนได้นักเรียนช้ัน ป.1-6 ประเมินครั้งที่ 5 (15 มกราคม 2559) 
จากนักเรียนทั้งหมด 2,920 คน เป็นนักเรียนปกติ 1,219 คน นักเรียนพิเศษ 341 คน                
ได้ประมวลผลการดําเนินการรายละเอียดดังแนบ จากข้อมลูพบว่า ยังมีนักเรยีนที่อ่านไม่ออก 
เขียนไม่ได้ ในช้ัน ป.1 ในโรงเรียนต่อไปน้ี 

 1) โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
2) โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
3) โรงเรียนวัดบางใบไม้ 
4) โรงเรียนวัดบุญบันเทิง 
5) โรงเรียนวัดกาญจนาราม 
6) โรงเรียนบ้านบางสําโรง 
7) โรงเรียนบ้านท่าเสาเภา 
8) โรงเรียนวัดอุทยาราม 
9) โรงเรียนบ้านห้วยด่าน 
10) โรงเรียนวัดกงตาก

11) โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ 
12) โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน 
13) โรงเรียนบ้านอ่างทอง 
14) โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข 
15) โรงเรียนบ้านปลายแหลม 
16) โรงเรียนบ้านหาดงาม 
17) โรงเรียนวัดบุณฑริการาม 
18) โรงเรียนวัดภูเขาทอง 
19) โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 
20) โรงเรียนบ้านหน้าค่าย 
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 21) โรงเรียนวัดกลาง 
22) โรงเรียนวัดสันติวราราม 
23) โรงเรียนวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 
24) โรงเรียนบ้านคลองคราม 

 

25) โรงเรียนวัดแหลมทอง 
26) โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน 
27) โรงเรียนวัดสมัยคงคา 
28) โรงเรียนบ้านคลองคราม 

 และจะได้จัดทาํเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่ปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ในเดือนต่อไป 

ประธาน : สําหรับนักเรียนช้ัน  ป.6 อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ เมื่อเข้าศึกษาต่อในช้ัน ม.1 ในโรงเรียนใด            
ที่รับนักเรียนเข้าเรียนต่อ ใหร้ายงาน สพป. และแจ้งโรงเรียนเดิมต้นสังกัดทราบ ภายใน 15 วัน 
เพ่ือเป็นข้อมูลรายงานผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการต่อไป 

ที่ประชุม : รับทราบ 
3.4.6 การปฏิบัติการนิเทศเพื่อยกระดับคณุภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่  2                                   

ปีการศึกษา  2558 
ตามที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต  1  จัดทําแผนยกระดับ

คุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการนิเทศยกระดับคุณภาพการศึกษา   ได้ดําเนินการนิเทศตามปฏิทินครั้งที่  2  
ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2558   เน้นการนําผลการสอบ Pre O-NET ไปใช้เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความพร้อมในการสอบ O-NET  ประจําปีการศึกษา  2558   ดังน้ี 

วิธีการนิเทศ ดําเนินการดังนี้ 
1.  ศึกษาข้อมูลตามที่โรงเรียนรายงานเขตพ้ืนที่  (ข้อที่นักเรียนทําผิดมาก  5  ลําดับในแต่ละ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้) และข้อมูลรายบุคคลและภาพรวมของโรงเรียน   
2. ร่วมวางแผนกับผู้บริหารและครูวิชาการกําหนดกลุ่มเป้าหมายที่รับการนิเทศ 
3. นิเทศกลุ่มเป้าหมายโดยใช้วิธีการ ได้แก่  ร่วมสะท้อนผลด้านสาเหตุ การพาคิด  พาทําทั้ง

รายบุคคล  รายกลุ่ม ประเด็นความสอดคลอ้งของข้อสอบกับมาตรฐานและตัวช้ีวัด  วิเคราะห์พฤติกรรมสาระการ
เรียนรู้ตัวช้ีวัด เพ่ือพัฒนา ปรับปรุงการเรียนรู้   

4.  เสนอแนะการสร้างผังความคิดในการพัฒนาผู้เรียนใหแ้ก่ครูผู้รับการนิเทศ 
ผลการดําเนนิงาน  สรปุภาพรวมดังนี ้
1. ผู้รับผิดชอบการนิเทศแต่ละเครือข่ายได้ดําเนินการนิเทศครบทุกโรงเรียน   
2. โรงเรียนได้ดําเนินการวิเคราะห์ผลการสอบ  Pre O-NET  และจัดทําข้อมูลเป็นรายบุคคล

และภาพรวมของโรงเรียน ครบทุกโรง 
3. โรงเรียนได้กําหนดวิธีการและพัฒนาผู้เรยีนครบทุกโรง 
จุดเด่น 
ครู และผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสําคญั  มีความพยายาม  และมุ่งหวังสูงในการยกระดับ

คุณภาพผู้เรียนให้มีผลสมัฤทธ์ิที่สูงขึ้น 
จุดควรพัฒนา 
ครูใช้เวลาจัดการเรียนรู้ระยะหลังจาก สอบ Pre O-Net โดยเน้นที่ข้อสอบแทนเน้นสาระสําคัญ  

นักเรียนและผู้เก่ียวข้องมีความกังวลกับข้อสอบที่ออกมาจริง ๆ และเวลาค่อนข้างน้อย 

ที่ประชุม : รับทราบ 
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3.4.7  สรปุผลการดําเนินการนเิทศ ตลอดปีการศึกษา  2558 

การนิเทศตามแผนปฏิบัติการนิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ครั้งท่ี ประเด็นการนิเทศ ช่วงเวลา ผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 

1 
 

การดําเนินงาน
ตามแผนยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 

17  สิงหาคม -   
15  กันยายน  

2558 

จุดเด่น 
    1.  การจัดทําแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา 
         1.1  การวิเคราะห์ปัญหา 
         1.2  การกําหนดเป้าหมายการพัฒนา 
         1.3  การกําหนดแนวทางการพัฒนา 
    2.  การดําเนินการตามแนวทางการพัฒนา เร่ือง การดําเนินงานตามแนวทาง
แนวทางส่งเสริมสนับสนุน   
          2.1  การพัฒนาบคุลากรด้วยระบบออนไลน์ TEPE  
         2.2  การสร้างคุณลักษณะตามค่านิยมคนไทย 12 ประการ         
         2.3  การยกระดับคุณภาพ  NT  และ  O-NET   
         2.4  การอ่านออกเขียนได้    
         2.5  การจัดการเรียนการสอนท่ีใช้ BBL   
         2.6  การนิเทศติดตามความก้าวหน้าและพัฒนาการของเด็ก 
จุดควรพัฒนา 
     การปฏิบัติตามแนวทางหลักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

1. การสอนตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 
2. ดําเนินการทดสอบความรู้พ้ืนฐานของนักเรียนเป็นราย 

ภาคเรียนก่อนดําเนินการสอน 
3. ประเมินสอบความก้าวหน้าของนักเรียนเป็นระยะๆและ 

จัดทํากราฟแสดงการพัฒนาการ
2 การดําเนินงาน

ตามแผนยกระดับ
คุณภาพ
การศึกษา 

2 พฤศจิกายน -
25 ธันวาคม  

2558 

จุดเด่น  
    1. แนวทางหลักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
        1.1  การสอนตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 
        1.2 ดําเนินการทดสอบความรู้พ้ืนฐานของนักเรียนเป็นรายภาคเรียนก่อน
ดําเนินการสอนและใช้ผลในการพัฒนาผู้เรียน 
    2.  แนวทางส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
         2.1  การอ่านออกเขียนได้ 
         2.2  การจัดการเรียนการสอนท่ีใช้  BBL 
         2.3  การนิเทศติดตามความก้าวหน้าและพัฒนาการของเด็ก 
         2.4  การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกล DLTV  และ DLIT  
 จุดควรพัฒนา 
       แนวทางหลักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เร่ือง การประเมินตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของนักเรียนเป็นระยะๆและจัดกราฟแสดงการพัฒนาการ

3 การนิเทศเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

1 -15  มีนาคม  
2559 

จุดเด่น 
    1. โรงเรียนวิเคราะห์ผลการสอบ   PRE  O-NET   
    2. โรงเรียนนําข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา/ 
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา     
    3. ครู และผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสําคัญ  มีความพยายาม  และมุ่งหวัง
สูงในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ท่ีสูงข้ึน 
จุดควรพัฒนา  
     ครูใช้เวลาจัดการเรียนรู้ระยะหลังจาก สอบ Pre O-Net โดยเน้นท่ีข้อสอบ
แทนเน้นสาระสําคัญ นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องมีความกังวลกับข้อสอบท่ีสอบ         
จริง ๆ และเวลาค่อนข้างน้อย 
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 การนิเทศตามแผนปฏิบัติการนิเทศกิจกรรมตามนโยบาย  “ลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้” 
คร้ังท่ี ประเด็นการนิเทศ ช่วงเวลา ผลการประเมิน 

1 การเตรียมการ 
1. ข้อมูลพ้ืนฐาน 
2. การเตรียม

ความพร้อม       
ในการจัด
กิจกรรม           
“ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้”       
ด้านการบริหาร
จัดการ            
การส่งเสริม
สนับสนุน         
การจัดระบบ
นิเทศภายใน 
และ              
การทบทวน       
หลังการปฏิบัติ 

 

ตุลาคม 2558 จุดเด่น 
   1.  จํานวนชั่วโมงตามโครงสร้างในหลักสูตรสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา     
มี 1,000 ชั่วโมง และมัธยมศึกษา มี 1,200 ชั่วโมง ทุกโรง 
   2. แนวทางการจัดกิจกรรม โรงเรียนจัดกิจกรรมหลากหลายให้นักเรียนเลือก 
และให้นักเรียนเลือกร่วมกับโรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเสนอกิจกรรม 
    3. ทุกโรงมีการเตรียมความพร้อมด้านความรู้ ความเข้าใจในนโยบาย             
การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ให้กับบุคลากรในโรงเรียน              
โดยได้เตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนท่ี 2/2558 ดังนี้ 
         3.1   มอบหมาย แบ่งความรับผิดชอบ 
         3.2  ร่วมกันรวิเคราะห์ ทําความเข้าใจ ปรับโครงสร้างเวลาเรียน             
จัดทําตารางเรียน  
         3.3  กําหนดและเลือกกิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อให้นักเรียนได้เลือก         
ตามความถนัดและสนใจในวันแรกของการเปิดภาคเรียน  
         3.4 เตรียมการสําหรับท่ีจะจัดกิจกรรมตามที่นักเรียนเสนอ  
        3.5 โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนท้ังบุคคล งบประมาณ และแหล่งเรียนรู้   
ในการดําเนินการ  
         3.6 การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลโดยครูประจําชั้น     
         3.7  ออกแบบกิจกรรมและคัดเลือกกิจกรรมเชื่อมโยงท้ัง 4 หมวด 
ครอบคลุมหลักองค์ 4 แห่งการศึกษาท้ังพุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และ
พลศึกษา  
   4. ทุกโรงได้วางแผนกําหนดทบทวนหลังการปฏิบัติ (AAR) ภายในโรงเรียน 
จุดพัฒนา 
    โรงเรียนยังมีความกังวลกับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ             
(NT ป.3 และ O-NET ป.6) 
 

2 -3 การนําผลการ
เตรียมสู่การปฏิบัติ 
1. การเตรียม  

การจัดกิจกรรม 
2. การใช้

สารสนเทศใน    
การจัดกิจกรรม 

3. กระบวนการจัด
กิจกรรม 

4. การใช้สื่อใน
การจัดกิจกรรม 

5. การใช้แหล่ง
เรียนรู้ใน         
การจัดกิจกรรม 

6. การมีส่วนร่วม
ในการจัด
กิจกรรม 

 

พฤศจิกายน 
2558 

จุดเด่น 
    1. โรงเรียนทุกโรงมีแผนการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับในแต่ละ
หมวด (H) 
    2.  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกตามความสนใจ สง่เสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
    3.  มีการใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
    4. จัดครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม มีงบประมาณไว้สนับสนุน 
    5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท้ังครู ผู้ปกครอง นักเรียน และ
ชุมชน 
    6. นักเรียนกล้าแสดงออกมากข้ึน ชอบ และมีความสุข 
จุดพัฒนา 
    1.  กิจกรรมบางกิจกรรมไม่สามารถดําเนินการให้เป็นไปตามแผนการ            
ข้ึนอยู่สภาพลมฟ้าอากาศ 
    2.  พ้ืนท่ีไม่เพียงพอสําหรับการจัดกิจกรรมร่วมกันทุกชั้น 
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คร้ังท่ี ประเด็นการนิเทศ ช่วงเวลา ผลการประเมิน 

7.  การวัดและ
ประเมินผล 
การจัดกิจกรรม 

8. พฤติกรรม         
การเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

 
4-7 การนําผลการ

เตรียมสู่การปฏิบัติ 
1. การจัด

กิจกรรมท่ี
ครอบคลุม        
ท้ัง 4H 

2. หน่วยงาน/
องค์กร/บุคคล    
ท่ีสนับสนุน
กิจกรรม 

3. ผลการจัด
กิจกรรม 
(สัมภาษณ์
ผู้บริหาร ครู 
นักเรียน) 

4. บรรยากาศใน
การจัดกิจกรรม 

 

ธันวาคม 2558- 
มกราคม 2559 

จุดเด่น 
    1.  โรงเรียนทุกโรงจัดกิจกรรมได้ครบท้ัง 4H (Hand Head Heart Health)  
ทุกระดับชั้น  
    2.  มีหน่วยงาน/องค์กร/บุคคล เข้ามาสนับสนุนการจัดกิจกรรม เช่น อปท. 
วัดผู้ปกครอง ภูมิปัญญาในชุมชน 
     3. ผู้บริหารให้การสนับสนุน ครูร่วมมือกันจัดกิจกรรมให้นักเรียน และ
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริงๆ ได้ท้ังองค์ความรู้ ทักษะการปฏิบัติ และ
คุณธรรมจริยธรรมจากการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน 
    4.  นักเรียนทีความสนใจ กระตือรือร้น อยากเรียนรู้ และมีความสุขท่ีได้เข้า
ร่วมกิจกรรม โดยได้เลือกกิจกรรมตามความสนใจ 
จุดพัฒนา 
    1.  โรงเรียนยังไม่สามารถจัดกิจกรรมตามต้องการของผู้เรียนได้ท้ังหมด ซ่ึง
ข้ึนอยู่กับสภาพความพร้อมของโรงเรียนเป็นหลัก 
   2. การจัดกิจกรรมบางโรงเรียนจะเน้นหนักไปเฉพาะ H ใด H หนึ่ง ควร
กระจายหรือบูรณาการท้ัง 4H ให้เท่าๆ กัน 

8 1. ประเมิน           
ความพึงพอใจ
ของครู 
นักเรียน 
ผู้ปกครอง 

2. ประเมิน
ความสําเร็จ
การจัดกิจกรรม 

กุมภาพันธ์ 
2559 

ระดับความพึงพอใจของ 
   1. นักเรียน ระดับมาก (ประเมิน 3 ระดับ ได้แก่ มาก ปานกลาง น้อย) 
    2. ครู ระดับมากท่ีสุด (ประเมิน 4 ระดับ ได้แก่ มากท่ีสุด มาก น้อย              
น้อยท่ีสุด) 
   3.  ผู้ปกครอง ระดับมากท่ีสุด (ประเมิน 4 ระดับ ได้แก่ มากท่ีสุด มาก           
น้อย น้อยท่ีสุด) 
ระดับความสําเร็จการจัดกิจกรรม 
    ภาพรวมของทุกโรงอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ประเมิน 4 ระดับ ได้แก่                
มากท่ีสุด มาก น้อย น้อยท่ีสุด) 

 

ที่ประชุม : รับทราบ 

3.4.8  การรายงานการจัดซื้อหนังสอืเรียน 

รองมนต์ชัย : ขอให้โรงเรียนรายงานการจัดซื้อหนังสือเรียน ตามแบบ ให้โรงเรียนได้เลือกซื้อหนังสือตาม
รายละเอียดและดําเนินการจัดซื้อ  ให้นักเรียนมีหนังสือก่อนเปิดภาคเรียน 

ประธาน : ขอให้โรงเรียนได้ดําเนินการจัดซื้อตามระเบียบฯ ไม่ควรมพีฤติกรรมทุจรติในการจัดซื้อ                
หนังสือเรียน  

ที่ประชุม : รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

- ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองอื่น ๆ 
5.1 การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ประจําเดือนเมษายน 

ประธาน : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จะงดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจําเดือนเมษายน และ                 
จะประชุมครั้งต่อไปในเดือนพฤษภาคม (นอกเขตจังหวัด) จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกคร้ัง 

ที่ประชุม : รับทราบ 

5.2 กําหนดการเปิด-ปิด ภาคเรียนของสถานศึกษา 

ประธาน : ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งให้กําชับการเปิด-ปิด ภาคเรียนของสถานศึกษา ดังน้ี 

 * ภาคเรียนที่ 1 เปิดภาคเรียน วันที่ 16 พฤษภาคม 

  ปิดภาคเรียน วันที่ 11 ตุลาคม 

 * ภาคเรียนที่ 2 เปิดภาคเรียน วันที่ 1 พฤศจิกายน 

  ปิดภาคเรียน วันที่ 1 เมษายน ของปีถัดไป 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 
ประทีป : 1. กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาได้รับคําร้องขอจัดต้ังโรงเรียนเอกชน (ในระบบ) และได้ดําเนินการ

ตรวจสภาพความพร้อมของโรงเรียนเอกชน (ในระบบ) ดังน้ี 
 1.1) โรงเรียนไออุ่น ต้ังอยู่ที่ ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สฎ 

ขอเปิดหลักสูตรปฐมวัย อายุ 2-5 ปี 
 1.2) โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ         

สุราษฎร์ธานี 
ต้ังอยู่ที่ ต.ช้าวขวา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สฎ 
ขอเปิดระดับเตรียมอนุบาล – ม.3 

 2. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2559 เรื่อง การบริหารจัดการรวม
สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน   
2.1 ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

สํานักงานปลัดกระทรวง ในส่วนที่เก่ียวกับการดําเนินงานโรงเรียนในระบบ ประเภท
อาชีวศึกษา ไปเป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

2.2 Roadmap  การดําเนินงาน 
 - การตรียมการรับโอน ตุลาคม 2558 
 - ระยะที่ 1 เตรียมการ 13-29 กุมภาพันธ์ 2559 
 - ระยะที่ 2 รวมระบบสารสนเทศ มีนาคม – เมษายน 2559 
 - ระยะที่ 3 ดําเนินการ พฤษภาคม – กันยายน 2559 
 - ระยะที่ 4 ดําเนินการงบประมาณ ตุลาคม 2559 
ที่ประชุม : รับทราบ 
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เลิกประชุม เวลา  15.55  น. 

 

    ลงช่ือ     ผู้จดบันทึกการประชุม 
(นางดวงมณี  ฉิมพลี) 

นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ 
 
 

    ลงช่ือ     ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
(นายสมชาย  สําอางค์กาย) 
ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ 


