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รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
คร้ังที ่ 4/2559 

วันที่  23  พฤษภาคม  2559 
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า  อาํเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ผู้เข้าประชุม   

 สพป.สฎ.1   

1 นายชุมพล  ศรสัีงข ์ ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

2 นายสัญญานนท ์ พรหมมณ ี รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

3 นายผัน  หอมเกต ุ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

4 นายมณีโชต ิ แพเรือง รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

5 นายสุมนต์  ศิรธิรรม รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

6 นายธนาวุฒิ  รกัษ์หน ู รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 
7 นางอารยี์  นิลเอก นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ (แทน)  

ผอ.กลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรัพย ์
8 นางสมใจ  ฉ้วนตั้น ผอ.บริหารงานบุคคล 

9 นายพรพันธุ์ศักดิ์  พาหะมาก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

10 นางอารยา  จันทว ี ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน 

11 นางทัศนีย์  รุ่งเรือง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 

12 นายชูศักดิ์  แกว้นุ่น ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 

13 นายสมชาย  สําอางค์กาย ผอ.กลุ่มอํานวยการ 

 อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  

14 นางสาวสุพรรณี หิริศักดิ์สกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านควนยูง 

15 นายชํานาญ หนูจีนเส้ง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านซอย 10 

16 นายอโณชัย  วิเศษกล่ิน ผู้อํานวยการโรงเรียน นิคมสร้างตนเอง  

17 นายจิรพัส  ทองสีทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านซอย 2 

18 นายพรศักดิ ์ คงฤทธิ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านท่าเพชร 

19 นายสุนัย  ตรียทุธ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านบางใหญ่  

20 นางขวญัใจ  บญุสินธุ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน ชุมชนวัดสุนทรนิวาส 

21 นางคนึงนิตย์  ชัยสวัสดิ์ ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางชุมโถ 

22 นางจุราภรณ ์ คงเจรญิ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดสมหวัง 

23 นางจรยิา  ซึ้งสุนทร ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านสุชน 

24 นางสาวริยาภรณ์  ยงคณะ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดกลางใหม่ 

25 นายนันทวัฒน์  สุวรรณนติย ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน  วัดโพธิ์นิมิต  

26 นายสุทัศน์  บุญสวัสดิ์ ครูชํานาญการ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดท่าทอง 
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27 นายสุชาติ  ราชแป้น ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านสันติสุข  

28 นางปุญชรัศมิ ์ ชัยบุญ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดนทีคมเขต 

29 นายวัฒนา  ชัยสวัสดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดแหลมทอง  

30 นายไพรัตน์  เพชรทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน อนุบาลสุราษฎร์ธาน ี

31 นายศุภชัย  เวชกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านโพหวาย 

32 นายประสาน  บัวนเพชร ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดบางใบไม ้

33 นายนิวัต ิ ทวยเจริญ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลอสุข 

34 นายสุชาดา  ล่ิมสวัสดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดประสิทธาราม 

35 นางสาวสุดใจ  สุวรรณวิเชียร ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดชลธาร  

36 นายสุระชัย  ไสยรินทร ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน   วัดบางกล้วย 

37 นางปภาดา  สุภาพรเหมินทร ์ ครูชํานาญการ (รกัษาการ)  ผู้อาํนวยการโรงเรยีนวัดโชติการาม   

38 นายไพรัตน์  ภูวร ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดบุญบันเทิง  

39 นายกฤษณะ  นคิมประศาสน์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านทอหญ้าปล้อง 

 อําเภอกาญจนดิษฐ์   

40 นายจํานงค์  นวลขาว ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลองสระ  

41 นายจรูญ  เมืองเสน ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดคงคาล้อม 

42 นายจรัญ  คิดขยัน  ครูวิกฤติ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรยีนบ้านม่วงลีบ 

43 นายนฤนาท  สงพรหม ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านกําสนประชาสรรค์  

44 นายวิชิต  ยะพงศ์ ครู (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกําสนราษฎร์อทุิศ  

45 นางสุริยา  เครอืรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดเขานางเภา 

46 นายสุติยะ  ชูหนู ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดวังไทร 

47 นายพรศักดิ์  เสียงเพราะ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคีรีรอบ  

48 นายวินัย  จันทร์สว่าง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านไสใน  

49 นายสัญญา  รอดดํา ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านแม่โมกข์  

50 นายขวัญชยั  ชูช่อเกต ุ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านบ่อน้ําร้อน 

51 นางสายชล  ไชยธวัช ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกงหนิง  

52 นายสุขสวัสดิ ์ จิตติอาภรณ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านศิลางาม 

53 นายประวิทย์  เพชรรกัษ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดบ้านใน 

54 นายสุริยา จันทร์สงค์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 

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

56 นางภาวนา  เทพทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดอุทยาราม  

57 นายจิตณรงค์ ชยัชนะ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านดอนหลวง 

58 นางสาวบุญพา  พรหมณะ ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านวังทองสามัคคี 

59 นายนิคม  บัวแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดประสพ 
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60 นางสาวนันทยาภรณ์  ซ้ายพัฒน์ ครูชํานาญการ (รกัษาการ)  ผู้อาํนวยการโรงเรยีนบ้านดอนสน   

61 นายเดโช  ใจด ี ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดดอนยาง  

62 นางสาวเพ็ญจา  จันทร์ชุมแสง ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทา่โพธิ์  

63 นายสาธิต  สร้างสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดเขาพระน่ิม 

64 นายพูนศักดิ์  นาคครื้น ผู้อํานวยการโรงเรียน วดัท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)  

65 นางรัตน์เกล้า  จันทร ครูวิกฤติ (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบ่อโฉลก  

66 นางสมบุญ  บญุแก้ว ครูชํานาญการ (รกัษาการ)  ผู้อาํนวยการโรงเรยีนบ้านทับทอ้น  

67 นายพินิต  แสงแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียน  บ้านบางสําโรง 

68 นายจรูญศักดิ์ เอกเพชร ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดเขาแก้ว 

69 นายเสริมศักดิ์  ศรีวิเชยีร ครูชํานาญการพิเศษ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดแสงประดิษฐ ์

70 นายพรทิพย์ เพชรเกือ้ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดวชิรประดิษฐ ์

71 นายมานิต  จิตสงค์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดนิกรประสาท  

72 นางดวงพร  ดุษฎี รองผู้อํานวยการโรงเรียนวัดกาญจนาราม  

73 นายสุรเชษฐ ์ ปานแดง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหนองเปล  

74 นางจุร ี วิชิตแยม้ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดพ่วง 

75 นางพิลาวรรณ  ชัยรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านปากกะแดะ 

76 นายวันชัย  เกิดพัฒน์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านท่าเสาเภา  

77 นายวีระพงค์  ไชยามาตย ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดกงตาก 

78 นายประจักษ์  หนูหลิบ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านควนราชา 

79 นายทนุพันธ์  หริัญเรือง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านห้วยด่าน  

80 นางยุพา  ลิมสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน บา้นหัวหมากบน 

81 นายโชติรัตน์  ฤทธิภักด ี ผู้อํานวยการโรงเรียน  บ้านหัวหมากล่าง 

82 นายโกวิทย์  หตีนาคราม ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านห้วยโศก 

83 นายสาโรจน์  โกละกะ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านมะม่วงหวาน  

84 นางศิรมา  เสนยิ้ม ครู (รกัษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไสขาม 

85 นางศุภรัตน์  เทพเล่ือน ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดปากคู 

86 นายสิทธิพล พรหมมณ ี ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านไสตอ 

87 นายประพันธ ์ โชติช่วง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลองกรดู  

88 นายวินัย  เมฆเสน ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดพุฒ 

89 นางจิรฉัตร  ไชยสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน  บ้านควนนิมิต 

90 นายพีรพงษ์  พรรพคช ผู้อํานวยการโรงเรียน  บ้านวังหวาย 

 อําเภอดอนสัก   

91 นายจรัญ  ทําการเหมาะ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลองคราม 

92 นายชัยรัตน์  บุญนาค ผู้อํานวยการโรงเรียน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม9้ 
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93 นายสมใจ  สิกขวัฒน์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านดินแดงสามัคคี 

94 นายจําลอง  คงสุข ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดคีรีวง  

95 นางสุณี  รกัเมือง ติจันทึก ครูชํานาญการ (รกัษาการ)  ผู้อาํนวยการโรงเรยีนบ้านใหม่สามัคคี  

96 นายรังสฤษฎ์  พิณนุราช ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคอกช้าง 

97 นางวินันทา  จุย้จุลเจิม ครูชํานาญการ (รกัษาการ) ผู้อาํนวยการโรงเรยีนบ้านดอนเสาธง  

98 นายธรากร  สงฤทธิ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดนอก  

99 นายสุนทร  ทองศร ี ครูชํานาญการ (รกัษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรยีนบ้านศรีชัยคราม  

100 นายวิตร  วงศ์พงษ์คํา ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดชลคราม 

101 นางฤทัยรตัน์  แก้วจํารัส ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม  

102 นายคํารณ ช่วงชุณห์ส่อง ผู้อํานวยการโรงเรยีน ชุมชนบ้านนางกํา 

103 นายทศพร  ประยูรบุตร ผู้อํานวยการโรงเรียน  ชุมชนวัดวิสุทธชิลาราม 

104 นายอนันต์  ปานสังข ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดท้องอ่าว 

105 นางสาวอุไร  จนัทร์นวล ครูผู้ช่วย  (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเกาะนกเภา 

106 นายพูลสวัสดิ์ ใจเต็ม ผู้อํานวยการโรงเรียน อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดษิฐ ์

107 นายอนันต ์ ปานสังข ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านปากดอนสัก 

108 นายจรัส  เดชศร ี ครูชํานาญการ (รกัษาการ)  ผู้อาํนวยการโรงเรยีนบ้านห้วยเสียด  

109 นายวีระพัฒน์  ช่วยบํารงุ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดสิงขร  

110 นายวิชัย  มาศศรี ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านน้ําฉา  

111 นายพีระพล  สาระคง ผู้อํานวยการโรงเรียน เกาะพลวย  

 อําเภอเกาะสมุย   

112 นายมนตรา  ศรแก้ว ครูผู้ช่วย (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรยีนบ้านดอนธูป 

113 นายบัญญัติ  พลูผล ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านอ่างทอง 

114 นางสาววรรณา  จินา ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดแจ้ง 

115 นางวณิชชา  เดีย่ววาณิชย ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดนาราเจริญสุข 

116 นางสาวอภิชญา  จันทรห์ลี ครูผู้ช่วย (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัคีรีวงการาม 

117 นางสาวพิไลวรรณ  ไชยราช ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหน้าค่าย

118 นายสุรเดช  พูลเติ้ม ครูชํานาญการ (รกัษาการ)  ผู้อาํนวยการโรงเรยีนวัดสันติวราราม  

119 นางสวาท  มีเพยีร ครูชํานาญการ (รกัษาการ) ผู้อาํนวยการโรงเรยีนวัดประเดิม  

120 นางนัทธี  ศรีคง ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดคุณาราม  

121 นายปฏิบัติ  เหล่าพราหมณ ์ ครูผู้ช่วย (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรยีนวัดกลาง  

122 นายนิมิต  ผลผลา ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบุณฑริการาม  

123 นางสาวเบญจวรรณ  บญุสิน ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดสว่างอารมณ ์ 

124 นายโสมนัส  ศรีขวัญ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหาดงาม 

125 ว่าที่ พ.ต.มนตร ี อินทร์แก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียน  บ้านปลายแหลม 
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126 นางจิรภา  สมพลเดช ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแหลมหอย   

127 นายประสิทธิ์  วาณิชย์เจริญ ครูชํานาญการ (รกัษาการ)  ผู้อาํนวยการโรงเรยีนวัดภูเขาทอง  

128 นายสุชาติ  สุขสม ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านบ่อผุด 

129 นางกิตติยา  ทองหยดั ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางรกัษ ์

 อําเภอเกาะพะงัน   

130 นางเลิศพร  อมรชาต ิ ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านใต ้

131 นางพนงค์นพพร  ฟิลิป ครูชํานาญการ (รกัษาการ)  ผู้อาํนวยการโรงเรยีน บ้านท้องนายปาน 

132 นายวรรณกร  วณิชชาภิวงศ์ ครูชํานาญการ (รกัษาการ)  ผู้อาํนวยการโรงเรยีนบ้านหาดริ้น 

133 นายวิโรจน์  ทองถงึ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านเกาะเต่า 

134 นางมนพันธ์  เพ็งทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดราษฎร์เจริญ 

135 นายสุวัช เพียรเกษตร ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านมะเดื่อหวาน 

136 นางเบ็ญวรรณ  มุนเนียม ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโฉลกหลํา  

137 นายวัชรินทร์  วรเวทย์ชลิต ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดสมัยคงคา 

138 นายสมเกียรติ  ช่วงโชต ิ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านศรีธนู  

 โรงเรียนเอกชน   

139 นางจุรรีัตน์  มากบุญ ผู้อํานวยการโรงเรียน อนุบาลค่ายวิภาวดีรงัสิต 

140 นางสาวกนิษฐา  หนูรอด ผู้อํานวยการโรงเรียน อนุบาลเสาวลักษณ์ (แทน)  

141 นางสาวปภีร์  บุญเล้ียง ผู้อํานวยการโรงเรียน อุ่นรัก 2 ภาษา 

142 นายสมคิด  ขวญัพุฒ ผู้อํานวยการโรงเรียน อนุบาลวิจิตรา (แทน) 

143 นางจันทมณี  เนียมกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน อนุบาลกุลบุตร 

144 นาสุพัตรา  หกราช ผู้อํานวยการโรงเรียน ธีราศรมสุราษฎร์(แทน) 

145 นางสาวกนกพร  ล่ิมสุวรรณโรจน์ ผู้อํานวยการโรงเรียน จอย 

146 นายสมควร  ชมุชอบ ผู้อํานวยการโรงเรียน ตวงวิชช์พัฒนา 

147 นายชูศักดิ์  สวนานนท ์ ผู้อาํนวยการโรงเรียน ศรีมิลินทร์อนุสรณ ์

148 นางสาวสายสุดา  กิจประยรู ผู้อํานวยการโรงเรียน ธิดาแม่พระ 

149 บาทหลวงทรงราชย์  ศรีราหงษ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน เทพมิตรศึกษา  

150 นางจรรยพร  สัมพันธ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน สัมพันธศึกษา 

151 นางหทยัรัตน์  บัวทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน เรืองดรณุีวิทยา 

152 นางจิราพร  โสตรโยม ผู้อํานวยการโรงเรียน ยุวศึกษา 

153 นางเยาวภา  วงศ์กองแกว้ ผู้อํานวยการโรงเรียน มานิตานุเคราะห์  

154 นายอาทิตย์  จนัทร์ส่งแสง ผู้อํานวยการโรงเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร ์

155 นางอนงค์นาฎ คมสวาท ผู้อํานวยการโรงเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี (แทน) 

156 นางอุไรวรรณ  ไชยมุสิก ผู้อํานายการโรงเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ 

157 นายกิตตกิุล  บวัแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียน อนุบาลชุลีกร 
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158 นางสาวพวงแกว้  สกุลทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 

159 นางรัตน์ศรี  แช่มชื่น ผู้อํานวยการโรงเรียน อนุบาลศรีสุรัตน์ 

160 นายสุชาติ  เหล่ากอ รองผู้อํานวยการโรงเรียน วมินทรว์ิทยา 

161 นายสามารถ  เกจ ิ ผู้อํานวยการโรงเรียน ดารุสสลามวิทยา(แทน) 

162 นางอุทยั  โอม ี ผู้อํานวยการโรงเรียน อนุบาลอุทัยทิพย์ 

163 ดร.ดนัย  ประสตูร์แสงจันทร ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน อุ่นรักเกาะสมุย 

164 นางขนิษฐา  อรณุคง ผู้อํานวยการโรงเรียน อนุบาลเมธัส 

165 นางสาวอัชฌาดา  สายทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน ปัญญาด ี

166 นางทรงวิทย์  ชืน่บาน ผู้อํานวยการโรงเรียน อนุบาลเสริมสุข 

167 นายปิยะ  ชนะศักดิ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน มอ.วทิยานุสรณสุ์ราษฎร์ธาน ี

168 ว่าที่รอ. นพรัตน์  พรหมมณ ี ผู้อํานวยการโรงเรียน อนุบาลพัชรพร 

169 นางสาวเทอรีส  มีเดช ผู้อํานวยการโรงเรียน นานาชาติเอส ซี แอล 

170 นายวัชระ  แสงแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียน นานาชาติสมุย 

171 นางกัลยารตัน์  แอนเดอรเ์ซน ผู้อํานวยการโรงเรียน  อนุบาลกัลยารตัน์ 

172 นายมนตรี  สุทธิ ผู้อํานวยการโรงเรียน อนุบาลคิดดี(แทน) 

173 นายพรชัย  ปลอดจินดา ผู้อํานวยการโรงเรียน   อนุบาลเด่นปัญญา 

174 นางสาวเกยูร  รูปสวย ผู้อํานวยการโรงเรียน     สารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธาน ี  

ผู้ไม่มาประชุม   

1 นายประทีป ทองด้วง รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  (ไปราชการ) 

2 นายมนต์ชัย  วฒุิพงศ์ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  (ติดประชุม) 

3 นางณันศภรณ์  นิลอรุณ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 (ไปราชการ) 

4 นางสาวประภาพรรณ  รอบคอบ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา  (ติดประชุม) 

5 ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลหนูน้อย   

6 ผู้อํานวยการโรงเรียนขวัญชนก   

7 ผู้อํานวยการโรงเรียนขวัญยืน 

8 ผู้อํานวยการโรงเรียนการกุศลวัดละไม 

9 ผู้อํานวยการโรงเรียนวทิยาลัยเทคโนโลยีสมุยบริหารธุรกิจ 

10 ผู้อํานวยการโรงเรียนศิริสาธติ 

11 ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลเพลงพิณ 

12 ผู้อํานวยการโรงเรียนนานาชาตสุิราษฎร์ธาน ี

ผู้เข้าร่วมประชุม   

1 นางดวงมณี  ฉิมพลี นักจัดการงานทัว่ไปชํานาญการพิเศษ 

2 นางสาวพิมพ์มาดา  เรืองนุ้ย นักประชาสัมพนัธ์ชํานาญการพิเศษ 

3 นางสิรภัทร  เซีย่งฉิน นักประชาสัมพนัธ์ชํานาญการ 
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4 นางสุมณฑา  วงศ์วิเชียร นักจัดการงานทัว่ไปชํานาญการ 

5  นางสาวณัฏยา  เขียวสวัสดิ ์ เจ้าหน้าทีธุ่รการ 

6 นางทิวรรณ  คงแป้น นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

7 นางสาวพวงทอง  ศิริพันธุ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 

8 นางศิริพร  นครพัฒน์ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

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

1) จุดเทยีน-ธูปบูชาพระรัตนตรัย 
2) ที่ประชุมรว่มกนัสวดมนต์ไหวพ้ระ 
3) ชม VTR ประมวลภาพกิจกรรมในรอบเดือนเมษายน, พฤษภาคม 2559 
4) มอบเกียรต ิ

ผลการคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติที่เป็น Best  Practice  ด้านการจัดการเรียนร่วม 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังน้ี 

* ด้านกระบวนการบริหารจัดการ นายประวิทย์  เพชรรักษ์ โรงเรียนวัดบ้านใน 
* ด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอน นางดาวรัตน์  ศรีภักดี โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 
* ด้านสื่อ นวัตกรรม นางสาวจรัสศรี  เพชรโกมน โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 
* ด้านการวิจัยการจัดการเรียนร่วม นางสาวศรัญญา  วงษ์ประยูร โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 

 

ประธาน  ดําเนินการตามระเบียบวาระประชุมดังน้ี 
ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 

1.1  การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา 
ผอ.สพป. : ด้วยหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ได้มีคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ที่ 11/2559  ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559  เรื่อง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการใน
ภูมิภาค  ข้อ 4 ในแต่ละจังหวัด  ให้มีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ  เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกับการบริหารและการจัดการศึกษา
ตามที่กฎหมายกําหนด  การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่  นโยบาย  และยุทธศาสตร์ของส่วน
ราชการต่าง ๆ  ที่มอบหมาย  และคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ   ที่ สป.549/2559  เรื่อง  แต่งต้ัง
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  จํานวน  22 คน โดยมีผู้ ว่าราชการจังหวัด  
สุราษฎร์ธานี เป็นประธานกรรมการ 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

1.2  ระบบการทํางาน ในปี 2559 
ผอ.สพป. : ระบบการทํางานใน ปี 59  

1. งานตามภารกิจประจํา 
2. งานตามนโยบายเร่งด่วนของการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา ในระดับภูมิภาค 

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (เล่มสีเขยีว) 
3. งานตามเร่งเด่นตามตัวช้ีวัด ใน 5 ระดับ                                                               

(ระดับศึกษาธิการภาค, ศึกษาธิการจังหวัด, กศจ., ผอ.สพป., ผอ.รร.) 
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4. การปฏิรูประดับภูมิภาค 
- การบริหารจัดการ 
- คุณภาพผู้เรียน 
- ครู 
- การประเมินตามตัวช้ีวัด 

5. นโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
- ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 
- การคืนครูสู่ห้องเรียน 
- การผลิตและพัฒนาครู 
- การจัดการเรียนการสอน STEM ในสถานศึกษา (มัธยมศึกษา) 
- การยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ 
- การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน 
- ทวิภาค/ทวิศึกษา 
- การอาชีวเป็นเลิศ 
- มหาวิทยาลัยอุดมศึกษาพ่ีเลี้ยง 
- โครงการโรงเรียนประชารัฐ (รอบแรก เขต 1 ม4ีโรง) 
- การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารในสถานศกึษา (การเข้าสู่ตําแหน่ง ผอ.สถานศึกษา 

การนําผล O-NET มาใช้ 
- การเกลี่ยอัตรากําลังครูในสถานศึกษา (สพฐ. มีครูเกิน 5,000 คน มีโรงเรียน              

10,000 โรง ครูขาด) 20,000 โรง ครูออก 
- นักเรียนออกกลางคัน   
- เร่งคดีที่ค้าง 
- การฝึกเลขคิดในใจ 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

1.3  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจําปีการศึกษา  2558 
ผอ.สพป. : * เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ช้ัน ป.6 ปีการศึกษา 2558 

ระดับ  ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาฯ วิทยาศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย 
ชาติ  49.33 43.47 49.18 42.59 40.31 44.98 
สพฐ  48.39 41.76 47.64 41.55 36.61 43.19 
จังหวัด 51.42 44.51 50.88 42.97 36.57 45.27 
สพป.  52.16 45.47 51.69 43.22 38.50 46.21 
เอกชน  52.42 46.25 52.38 44.20 40.89 47.23 
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ผอ.สพป. : 
*  โรงเรียนที่มผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาพรวม       

ช้ัน ป.6  1-10 อันดับแรก ปีการศึกษา 2558 
*  โรงเรียนที่มผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนพัฒนาภาพรวม       

ช้ัน ป.6  1-10 อันดับแรก  ปีการศึกษา 2558 
1. บ้านใหม่สามัคคี 
2. บ้านท้องนายปาน 
3. วัดสิงขร 
4. บ้านดอนสน 
5. บ้านหัวหมากบน 
6. บ้านสุชน 
7. บ้านศรีธนู 
8. วัดปากคู 
9. บ้านควนยูง 
10. บ้านบ่อนํ้าร้อน 

62.70 
62.53 
60.52 
59.90 
59.17 
58.83 
58.63 
58.43 
57.15 
56.75  

1. วัดสิงขร 
2. บ้านบ่อนํ้าร้อน 
3. วัดสันติวราราม 
4. วัดราษฎร์เจริญ 
5. บ้านใหม่สามัคคี 
6. บ้านบ่อผุด 
7. บ้านวังทองสามัคค ี
8. บ้านกําสนประชาสรรค์ 
9. วัดพ่วง 
10. วัดโชติการาม 

23.92 
21.75 
19.95 
19.83 
18.07 
17.55 
17.25 
16.81 
16.60 
15.87 

* โรงเรียนที่มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ชั้น ป.6 สูงสุด 1-10 อันดับแรก แต่ละกลุ่มสาระ 
ภาษาไทย ป.6 คณิตศาสตร์ ป.6 วิทยาศาสตร ์ป.6 สังคมศึกษา ป.6 ภาษาอังกฤษ ป.6 

วัดราษฎร์เจริญ
วัดสิงขร 
บ้านดอนสน 
วัดสันติวราราม 
บ้านหาดร้ิน 
บ้านควนยูง 
วัดปากคู 
บ้านบ่อน้ําร้อน 
บ้านบางรักษ์ 
บ้านสุชน 

66.25 
65.00 
63.00 
63.00 
63.00 
62.63 
62.50 
62.50 
62.35 
61.61 

วัดสิงขร 
บ้านดอนสน 
บ้านใหม่สามัคคี 
กําสนราษฎร์อทุิศ 
วัดสันติวราราม 
กําสนประชาสรรค ์
วัดชลคราม 
บ้านหัวหมากบน 
บ้านไสใน 
บ้านบ่อน้ําร้อน 

77.50 
72.00 
70.00 
65.50 
65.00 
65.00 
64.17 
64.17 
62.86 
62.50 

บ้านใหม่สามัคคี 
บ้านท้องนายปาน 
บ้านควนยูง 
วัดคงคาล้อม 
บ้านสุชน 
วัดปากคู 
บ้านคอกช้าง 
บ้านบางรักษ์ 
วัดชลคราม 
บ้านบ่อผุด 

65.50 
63.67 
56.23 
54.92 
54.64 
54.63 
53.64 
53.12 
52.08 
51.64 

บ้านควนยูง 
บ้านใหม่สามัคคี 
วัดนทีวัฒนาราม 
วัดคีรีวงการาม 
วัดปากคู 
บ้านคอกช้าง 
บ้านท้องนายปาน 
บ้านดอนเสาธง 
บ้านศรีธนู 
วัดราษฎร์เจริญ 

71.90 
68.00 
66.00 
66.00 
65.00 
64.29 
64.00 
63.00 
62.36 
62.00 

บ้านท้องนายปาน 
บ้านหัวหมากบน 
บ้านสุชน 
บ้านศรีธนู 
บ้านดอนสน 
บ้านบ่อน้ําร้อน 
วัดนอก 
บ้านใหม่สามัคคี 
บ้านมะเดื่อหวาน 
วัดราษฎร์เจริญ 

69.17 
68.33 
59.82 
58.18 
58.00 
57.50 
57.35 
55.00 
54.44 
54.25 

 
* ค่าพิสัยรายกลุ่มสาระการเรยีนรู้ ช้ัน ป.6 

กลุ่มสาระ คะแนนสูงสุด คะแนนตํ่าสุด ค่าพสิัย 
ภาษาไทย 66.25 40.00 26.25 
คณิตศาสตร ์ 77.50 20.00 57.50 
วิทยาศาสตร ์ 65.50 26.00 39.50 
สังคมศึกษา      71.90 30.00 41.90 
ภาษาอังกฤษ 69.71 17.50 52.21 

ทุกลุ่มสาระ 62.70 31.20 31.50 
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* ค่าเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน รายเครือข่าย  ปีการศึกษา  2558 
ที่  เครือข่าย  ไทย  คณิต  วิทย์  สังคม  อังกฤษ  เฉลี่ย  
1  พะงัน 57.65 49.94 45.77 56.29 48.43 51.62 
2  ช้างคู่ 54.67 47.62 42.90 55.31 37.62 47.63 
3  ดอนสัก 52.14 49.29 44.38 52.34 37.11 47.05 
4  ปากแพรก 51.99 45.94 44.62 51.92 37.07 46.31 
5  ขุนทะเล 52.24 44.25 45.23 52.82 36.73 46.25 
6 กาญจนดิษฐ ์ 52.55 44.76 42.52 51.42 38.69 45.99 
7  สมุย 2 49.87 46.00 42.11 49.95 39.00 45.39 
7  กรูดคลองสระป่าร่อน 51.62 46.93 41.76 51.21 35.43 45.39 
9  บางกุ้ง 52.89 37.31 44.42 49.74 41.87 45.24 
10  ท่าทองอุแท  52.01 44.96 43.62 50.36 34.79 45.15 
11  สมุย 1 51.68 43.91 41.82 49.57 38.23 45.04 
 เอกชน   52.42  46.25  44.20  52.38  40.89  47.23  
 
* เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ช้ัน ม.3 ปีการศึกษา 2558 
     

ระดับ  ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาฯ วิทยาศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย 
ชาติ  42.64 32.40 46.24 37.63 30.62 37.91 
สพฐ  42.89 32.42 46.42 37.88 30.16 37.95 
จังหวัด 42.74  29.24  45.49  37.50  27.82  36.56 
สพป.  42.74  29.42  45.49  37.50  27.82  36.59 
เอกชน  41.87  32.14  45.87  37.23  30.25  37.47 

 
*  โรงเรียนที่มผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาพรวม       

ช้ัน ม.3  1-10 อันดับแรก ปีการศึกษา 2558 
*  โรงเรียนที่มผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนพัฒนาภาพรวม   

ช้ัน ม.3  1-10 อันดับแรก  ปีการศึกษา 2558 
1. วัดเขาพระนิ่ม 
2. ชุมชนบ้านนางกํา 
3. บ้านเกาะเต่า 
4. บ้านแม่โมกข ์
5. วัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 
6. บ้านโฉลกหลํา 
7. บ้านโพหวาย 
8. วัดบางใบไม้ 
9. วัดภูเขาทอง 
10. วัดกงตาก 

43.11 
43.10 
42.18 
40.83 
39.85 
38.96 
38.52 
38.45 
38.33 
37.79 

1. วัดภูเขาทอง 
2. บ้านเกาะเต่า 
3. บ้านโฉลกหลํา 
4. บ้านแม่โมกข ์
5. วัดเขาพระนิ่ม 
6. บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 
7. วัดกงตาก 
8. บ้านคลองคราม 
9. วัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 
10. ชุมชนบ้านนางกํา 

7.52 
7.36 
6.72 
6.37 
5.96 
5.32 
4.81 
4.33 
4.17 
3.95 
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* โรงเรียนที่มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ชั้น ม.3  สูงสุด 1-10 อันดับแรก แต่ละกลุ่มสาระ 

ภาษาไทย ม.3   คณิตศาสตร์ ม.3  วิทยาศาสตร ์ม.3  สังคมศึกษา ม.3   ภาษาอังกฤษ ม.3  
บ้านเกาะพลวย  
บ้านแม่โมกข์ 
ชุมชนบ้านนางกํา 
บ้านเกาะเต่า 
บ้านคลองนาฯ 
วัดเขาพระนิ่ม 
บ้านทอนหญ้าปล้อง 
วัดท่าไทรฯ 
วัดกงตาก 
วัดภูเขาทอง 

53.50 
49.42 
49.00 
48.30 
46.29 
46.20 
45.58 
45.33 
45.20 
44.95 

วัดเขาพระนิ่ม 
บ้านแม่โมกข์ 
วัดท่าไทรฯ 
ชุมชนบ้านนางกํา 
บ้านเกาะเต่า 
วัดภูเขาทอง 
วัดบางใบไม้ 
นิคมสร้างตนเอง 
วัดกงตาก 
บ้านบางใหญ่ 
 

39.76 
37.07 
35.22 
34.49 
34.00 
32.11 
31.35 
31.07 
30.96 
30.37 

วัดเขาพระนิ่ม 
บ้านเกาะเต่า 
วัดภูเขาทอง 
วัดคีรีวง 
วัดท่าไทรฯ 
วัดบางใบไม้ 
ชุมชนบ้านนางกํา 
บ้านหน้าค่าย 
บ้านโพหวาย 
บ้านห้วยโศก 
 

51.80 
42.80 
42.19 
42.00 
41.95 
41.88 
40.67 
39.82 
38.93 
38.57 

ชุมชนบ้านนางกํา 
บ้านเกาะเต่า 
บ้านโฉลกหลํา 
บ้านโพหวาย 
วัดกงตาก 
บ้านแม่โมกข์ 
วัดท่าไทรฯ 
วัดบางใบไม้.วัด
สมหวัง 
วัดเขาพระนิ่ม 
 

49.00 
48.30 
42.67 
42.97 
45.20 
49.42 
45.33 
44.50 
44.00 
46.20 
 

บ้านโฉลกหลํา 
วัดเขาพระนิ่ม 
บ้านแม่โมกข์ 
บ้านบางใหญ่ 
บ้านคลองนาฯ 
บ้านเกาะเต่า 
ชุมชนบ้านนางกํา 
วัดท่าไทรฯ 
วัดโพธ์ินิมิต 
บ้านโพหวาย 

38.00 
31.80 
31.50 
31.48 
31.14 
30.40 
29.56 
29.35 
29.26 
28.80 
 

* ค่าพิสัยรายกลุ่มสาระการเรยีนรู้ ช้ัน ม.3 
กลุ่มสาระ คะแนนสูงสุด คะแนนตํ่าสุด ผลต่าง 

ภาษาไทย 53.50      35.78      17.72 
คณิตศาสตร ์ 39.76      22.06      17.70 
วิทยาศาสตร ์ 51.80      30.00      21.80 
สังคมศึกษา      49.00      41.67       7.33 
ภาษาอังกฤษ 38.00      24.00      14.00 

ทุกลุ่มสาระ 43.11      33.69       9.42 
ที่ประชุม : รับทราบ 

 

1.4  การจัดประชาพิจารณ์ร่างแผนพัฒนาการศึกษา 
ผอ.สพป. : ตามที่สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  กําหนดจัดโครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12   (พ.ศ. 2560 – 2564) เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-
2564) ในส่วนภูมิภาค “ภาคใต้” โดยเป็นการระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพ้ืนที่ และ
รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้เก่ียวข้อง เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนวทางต่อแผนพัฒนา
การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) Best practice และแผนงาน/โครงการ  
ในภูมิภาค ครั้งที่ 2  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12  พฤษภาคม  2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรม
ไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ที่ผ่านมา ขอขอบคุณผู้บริหารฯทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

1.5  รณรงค์การสวมหมวกกันน๊อก 
ผอ.สพป. : ด้วย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ร่วมกับตํารวจภูธรภาค 8  ทําข้อตกลง MOU  รณรงค์ขับขี่  

อย่างปลอดภัย ภายใต้โครงการ “ภาค 8 ปลอดภัยทุกวัน  ทุกวัน สวมหมวกนิรภัย 100%” สร้าง
วินัยการสวมใส่กันน็อกขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ จึงขอให้โรงเรียนได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุน
การเผยแพร่ความรู้ด้านวินัยจราจรของเจ้าหน้าที่ตํารวจด้วย

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
  รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสงักัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ครั้งที ่3/2559                    
เมื่อวันที่  18 มีนาคม  2559 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (รายละเอียดได้แจ้ง 
ทางเว็บไซด์ www.surat1.go.th) 
มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2559  เมื่อวันที่ 18  มีนาคม  2559 
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ระเบยีบวาระที่  3  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
3.1 งานบริหารบุคคล 
รองไพจิตร : 

3.1.1 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
              ตําแหน่งครูผูช้ว่ย  ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 

สพฐ. แจ้งให้ชะลอการสอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม : รับทราบ 

3.1.2 การให้ขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นทีป่ระสพผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์             
มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพเิศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตําแหน่ง 

        สพฐ.กําหนดให้ข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษายื่นเสนอขอรับการประเมินให้มีหรือเลือ่น
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษหรือเช่ียวชาญ กรณีผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสําเร็จเป็นทีป่ระจักษ์ ตามหนังสือ 
สนง.ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0200.3/ว. 13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556 และตามหนังสือ สํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว.1 
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์  2559  ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน  2559  
      สรุปมีผู้เสนอขอให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะเช่ียวชาญ  จํานวน  7  ราย แยกตามสายงาน ดังน้ี 

1. สายงานบริหารการศึกษา    จํานวน  1  ราย   
-  นางณันศภรณ์  นิลอรณุ   รอง ผอ.สพป.สฏ.1  เสนอรางวัลเทียบเคียง จํานวน  5  รางวัล                     

ตามหลักเกณฑ์ ข้อ  2.4.2  (เสนอตามแบบ 2 )  
2. สายงานบริหารสถานศึกษา   จํานวน  3  ราย 

2.1 นางจุราภรณ์  คงเจริญ  ผอ.ร.ร.วัดสมหวัง  เสนอรางวัลสูงสุด  จํานวน 3 รางวัล                                 
และรางวัลเทียบเคียง  จํานวน  3  รางวัล  ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2.4.2  (เสนอตามแบบ 3) 

2.2 นายทนงศักด์ิ  หิมทอง   ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านใต้  เสนอรางวัลสูงสุด จํานวน  1 รางวัล                            
และรางวัลเทียบเคียง  จํานวน  3  รางวัล ตามหลักเกณฑ์  ข้อ 2.4.2 (เสนอตามแบบ 3) 

2.3 นางสาวเบญจวรรณ บุญสิน  ผอ.ร.ร.วัดสว่างอารมณ์ เสนอรางวัลสูงสุด จํานวน 1 รางวัล                     
และรางวัลเทียบเคียง  4  รางวัล ตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.4.2 (เสนอตามแบบ 3) 

2.4 นางวณิชชา  เด่ียววาณิชย์    ผอ.ร.ร.วัดนาราเจริญสุข  เสนอรางวัลเทียบเคียง จํานวน  6 
รางวัล  ตามหลักเกณฑ์ ข้อ  2.4.1 (เสนอตามแบบ 2) 

   3.  สายงานการสอน  
2.1 นางสุคนธ์  หนูจีนเส้ง  ครู  โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) เสนอรางวัลสูงสุด   
     จํานวน  4 รางวัล  เสนอหลักเกณฑ์ข้อ 2.4.1  (เสนอตามแบบ 1)  
2.2 นางสาวศภุมาศ  คงคาช่วย  ครู  โรงเรียนบ้านโพหวาย เสนอรางวัลสูงสุด                                        
     จํานวน  3 รางวัล  และรางวัลเทียบเคียง จํานวน  3 รางวัล  เสนอตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2.4.2    
     (เสนอตามแบบ 3)   
ทั้งน้ี  กศจ.สรุาษฎร์ธานี ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2559  เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 มีมติ 

อนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ พิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสําเรจ็เป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลือนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ                 
และวิทยฐานะเช่ียวชาญ   และได้เสนอประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือประกาศแต่งต้ัง
คณะกรรมการดังกล่าวแล้ว 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
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รองไพจิตร: เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด หากผู้ใดมี่ความประสงค์คัดค้านผู้ได้รับ

การคัดเลือก โดยมีประเด็นคัดค้านในด้านคุณสมบัติ  และหรือด้านผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือก 
ให้ย่ืนคัดค้านที่ สพป.สฎ.1 เป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซด์ www.surat1.go.th โดยลงช่ือ  
ผู้คัดเลือกตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด ภายในเวลา 15 วัน 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

3.1.3 รายงานผลการประชมุครู “รายการนายกรัฐมนตรีพบครู” จังหวัดสุราษฎรธ์าน ี

ตามท่ี สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 1 ได้จัดประชุมครู “รายการนายกรัฐมนตรีพบครู” เมื่อวันศุกร์ที่ 
13 พฤษภาคม 2559  เวลา 11.30 - 16.30 น.  ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
โดยรับฟังการถ่ายทอดสัญญาณผ่าน ระบบ VDO conference  สรุปดังน้ี 

1. ระดับจังหวัด จัดประชุม ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศกึษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 , เขต 2 , เขต 3  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11   
สํานักงานการศึกษาพิเศษ  และเทศบาลท่าข้าม  จํานวน  3,135  คน 

2. ระดับโรงเรียน จัดประชุม ณ โรงเรียนในสังกัดของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษา  
สุราษฎร์ธานี เขต 1, เขต 2 , เขต 3  และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 11  จํานวน  3,674  คน 

ทั้งน้ีบรรยากาศผู้เข้าร่วมประชุม ระดับจังหวัด เผยแพร่ทาง
https://www.youtube.com/watch?v=pfU0csCOJSE 

สําหรบัประเด็นที่นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา โดยสรปุดังนี ้
 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  กล่าวว่า เป็นโอกาสอันดีที่ได้มาเจอครูเป็นจํานวนมาก              
ในคร้ังน้ี จึงขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันทํางานขับเคลื่อนการศึกษาอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งขอให้ครูคืนความสุขให้
นักเรียนและผู้ปกครอง โดยร่วมกันปฏิรูปการศึกษาเพ่ือให้มีผลสัมฤทธ์ิที่ดีขึ้น รวมทั้งคืนความสุขให้คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ด้วย เพ่ือร่วมกันปฏิรูปประเทศให้มีความสุขและมีความอบอุ่นมากขึ้น ซึ่ง คสช.               
สัญญาว่าจะคืนความสุขให้กับประชาชนและประเทศชาติในการเข้ามาแก้ไขปัญหาเพ่ือปฏิรูปประเทศทุกด้าน 

สําหรับประเด็นที่นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา โดยสรุปดังนี้ 
- ความบกพร่องของการศึกษา  ช่วงเวลาที่ผ่านมาแม้ผู้บริหารและครูทุกคนจะทํางานกันอย่างเต็มที่              

แต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนในระดับนโยบาย ทั้งยังมีประเด็นด้านการเมืองและผู้ที่เข้ามาทําหน้าที่บริหาร เพราะ             
การบริหารการศึกษาจะใช้การเมืองนําเพียงอย่างเดียวคงไม่ได้ จะต้องใช้ทั้งหลักนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และความรู้
ด้านวิชาการต่างๆ มาประยุกต์ใช้ โดยน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมา
เป็นแนวทางปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย 3 ห่วง ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ ดี                 
ในตัว และ 2 เง่ือนไข ได้แก่ เง่ือนไขความรู้ และเง่ือนไขคุณธรรม ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับ
ประเทศชาติ ประชาชน และสังคมแล้ว ยังส่งผลให้องค์กร เขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียน ตลอดจนบุคลากรเป็น
ผู้มีจริยธรรมด้วย ซึ่งจะทําให้ประเทศชาติและสังคมเกิดความสงบสุข ประชาชนมีความสุขอย่างย่ังยืน โดยขอให้     
ทุกคนร่วมขับเคลื่อนประเทศไปด้วยกัน เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน 

- ผลการจัดอันดับด้านการศึกษา  ต้องยอมรับว่าเรามีปัญหาด้านการศึกษาที่ไม่ได้รับการแก้ไขมา
นาน โดยเฉพาะในเรื่องของคุณภาพการศึกษาที่ยังไม่น่าพึงพอใจมากนัก เช่น ผลการจัดอันดับของ World 
Economic Forum ปี พ.ศ.2557-2558 จาก 144 ประเทศทั่วโลก ไทยอยู่อันดับที่ 90, ส่วนในปี พ.ศ.2558-2559 
ไทยอยู่ในอันดับที่ 89 แต่ก็เช่ือมั่นว่าปีต่อไปอันดับต้องดีขึ้น ดังน้ัน ครูจะต้องทําให้ได้เพ่ือประเทศชาติและเพ่ือ
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ศักด์ิศรีความเป็นครู โดยขอให้นําข้อมูลที่ได้จากการจัดอันดับมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ พร้อม
ทั้งเติมเต็มในส่วนที่ขาดด้วย 

- การพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) จากการท่ีได้เข้าร่วม            
การประชุมสหประชาชาติระดับผู้นําเพ่ือรับรองวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015 และการประชุมสมัชชา
สหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 70 ซึ่งได้มีการกําหนดความสําเร็จในการดําเนินการพัฒนาแต่ละด้านให้           
ทุกประเทศบรรลุเป้าหมายแห่งสหัสวรรษทุก 15 ปี โดยในปี พ.ศ.2543 มีเป้าหมายท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษา คือ 
การให้เด็กทุกคนสําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา แต่ประเทศไทยยังไม่สามารถทําได้ และในสหัสวรรษต่อไปได้
มีการกําหนดให้ “จัดการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเป็นธรรม ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต” 
ดังน้ัน เรามีงานที่จะต้องดําเนินการอีกมากมาย ทั้งการเติมเต็มส่วนที่ยังไม่ครบถ้วนและเตรียมการที่จะทําต่อไปใน
อนาคต จึงจําเป็นต้องเดินหน้าตามแผนการปฏิรูปประเทศ พร้อมทั้งขอให้มีการรวบรวมข้อมูล เอกสารจาก            
การประชุมต่าง ๆ งานวิจัย เพ่ือนํามาศึกษาทบทวนและปรับใช้ในการทํางานในแต่ละส่วนให้เกิดประสิทธิภาพ
อย่างย่ังยืนต่อไป 

- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในห้วง 20 ปีข้างหน้า  รัฐบาลกําลังเดินหน้าประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในขณะเดียวกันก็เดินหน้าประเทศในระยะท่ี 1 ของรัฐบาลและ คสช.             
ซึ่งได้กําหนดวางพ้ืนฐานและดําเนินการตามแผนปฏิรูปทุก 5 ปี ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ดังน้ันในส่วนของ
การศึกษาก็ต้องมีการวางแผนและมี Road map เป็นแนวทางในการดําเนินงานแบ่งเป็นระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะ
ที่ 3 และแผนระยะต่อไปที่สอดคล้องกับ Road map ของรัฐบาล เพ่ือให้สามารถดําเนินการพัฒนาการศึกษาตาม
แผนปฏิรูป 5 ปี สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทยให้ได้ 

- การประชุมหารือเชิงยุทธศาสตร์ระดับรัฐมนตรีศึกษาของซีมีโอ  พบว่าปัญหาหน่ึงของการศึกษาคือ 
ห้องเรียนบางแห่งสร้างต้ังแต่ศตวรรษที่ 19 ครูได้รับการพัฒนาจากหลักสูตรในศตวรรษที่ 20 แต่เด็กจะต้องได้รับ
การพัฒนาเด็กทักษะที่เหมาะสมในศตวรรษที่ 21 หรือไทยแลนด์ 4.0 จึงจําเป็นต้องสร้างให้ครู บุคลากร และ            
เด็ก มีความอยากรู้อยากเห็น มีความคิดสร้างสรรค์และลองทําในสิ่งใหม่ๆ โดยมีการทบทวนสิ่งที่ต้องการจะทํา             
มีสิ่งใดที่ทําสําเร็จแล้ว หรือสิ่งใดที่ยังไม่สําเร็จบ้าง เพ่ือจะได้รู้ความก้าวหน้าของตัวเองและขอให้เป็นเรื่องที่                 
ไม่ขัดแย้งกับผู้อ่ืนด้วย 

- การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21  ระบบการศึกษาต้องเปลี่ยนจากการสรรหาความรู้ให้
นักเรียน เป็นการพัฒนาให้เด็กมีทักษะในการแสวงหาความรู้และการเรียนด้วยตัวเอง ที่มีการเช่ือมโยงกับชีวิตจริง 
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ทําให้เด็กกล้าฝันและมีจุดมุ่งหมายในอนาคต มีการทํางานเป็นทีม บูรณาการ               
การทํางาน รวมท้ังนําเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งโทรศัพท์มือถือซึ่งขณะน้ีไทยมีกว่า 96 ล้านเคร่ือง รวมท้ังเว็บไซต์           
อีกจํานวนมหาศาลเพื่อนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับการศึกษา เช่น ใช้เป็นสื่อเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียน, 
ใช้เป็นเคร่ืองมือค้นคว้าข้อมูลในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้, การเผยแพร่วิชาการผ่าน YouTube เป็นต้น 

- งบประมาณด้านการศึกษา  ประเทศไทยลงทุนด้านการศึกษาสูงมากคิดเป็นร้อยละ 20 ของ
งบประมาณทั้งหมดของประเทศที่มีจํานวนประมาณ 5 แสนล้านบาท ถือว่าสูงกว่าประเทศสิงคโปร์ ซึ่งจัด
การศึกษาได้ดีกว่าเรา ดังน้ัน ควรมีการทบทวนว่าสิ่งที่ได้มาเพียงพอหรือยัง ต้องมองในภาพรวมด้วย จากน้ันจึงมา
ย้อนดูตัวเอง หากไม่เพียงพอรัฐบาลก็ต้องจัดสรรเพ่ิมเติมให้ได้ แต่ก็ต้องแลกกับการทุ่มเทเสียสละในด้านต่าง ๆ 

- การจัดการศึกษาของรัฐบาล  ยืนยันว่ารัฐบาลจะสนับสนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฟรี 15 ปี โดยเริ่มต้ังแต่
ระดับปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รวมทั้งดูแลผู้ประสบปัญหาที่
ต้องออกกลางคันจากระบบการศึกษาภาคบังคับ ให้ได้รับการศึกษาผ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือในระบบ
การศึกษานอกโรงเรียนด้วย 
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- เด็กต้องอ่านออกเขียนได้  ในอดีตคนที่ไม่รู้หนังสือ คือคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ แต่ในศตวรรษที่ 21

หมายความรวมถึงคนที่เรียนรู้ไม่เป็น แสวงหาความรู้ไม่เป็น ทํางานด้วยตัวเองไม่ได้ จึงจําเป็นต้องสอนให้เด็กคิด
เป็น มีกระบวนการเพ่ือสื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจ โดยเฉพาะการเรียนรู้ภาษาไทยไม่ควรมุ่งท่องจําเพียงอย่างเดียว               
แต่ต้องสอนให้รู้และเข้าใจถึงแก่นแท้ โดยบูรณาการการเรียนการสอน เน้ือหา ตํารา ICT และสื่ออุปกรณ์ต่างๆ             
ที่สําคัญคือไม่ควรจะสอนเพ่ือสอบเพียงอย่างเดียว 

- เรียนแล้วไม่มีงานทํา  เรายังคงมีปัญหาผู้จบระดับปริญญาตรีกว่าร้อยละ 30-40 ไม่มีงานทํา เน่ืองจาก
ทํางานไม่ได้ เพราะการศึกษาสร้างคนไม่ตรงกับความต้องการ หรือผลิตในบางสาขามากเกินไป บางสาขาจึงต้อง   
นําคนจากต่างประเทศเข้ามาทํางาน และเมื่อเป็นประชาคมอาเซียนแล้ว ย่ิงจะส่งผลให้มีแรงงานต่างชาติเข้ามา     
มากขึ้น 

- คนไทยควรรู้ประวัติศาสตร์ไทย  มอบกระทรวงศึกษาธิการจัดทําสื่อเพ่ือทําให้คนไทยรู้ประวัติศาสตร์
ไทย ให้เด็กที่ไปเรียนต่างประเทศสามารถนําติดตัวไปเผยแพร่หรือเรียนรู้ เองได้ โดยมีรายละเอียดของ
พระมหากษัตริย์ในแต่ละสมัย เพ่ือให้คนไทยได้ศึกษาถึงประวัติศาสตร์และเกิดความภาคภูมิใจในสิ่งที่ดี ๆ               
ในขณะเดียวกันก็สามารถนําสิ่ งไม่ ดีมาเป็นบทเรียน ซึ่ งสอดคล้องกับการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริ กิ ต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ ทรงรับสั่งเสมอว่า “ต้องทําให้คนไทยสนใจประวัติศาสตร์ไทย เพ่ือให้คนไทยรู้ว่าประเทศไทย 
เป็นประเทศท่ีสงบสุข มีความอบอุ่นร่มเย็น และไม่มีความขัดแย้งกัน เพราะบ้านเมืองต้องอยู่ด้วยกฎหมาย               
จึงจําเป็นต้องสอนให้คนรู้กฎหมายต้ังแต่เด็ก ๆ จะได้เคารพกฎหมาย และอยู่ร่วมกันอย่างสันติเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ 

- สะเต็มศึกษา (STEM Education)  ซึ่งเป็นแนวทางการเรียนการสอนที่บูรณาการความรู้ระหว่าง
ศาสตร์วิชาต่างๆ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ ด้านเทคโนโลยี ด้านคณิตศาสตร์ และด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยนําความรู้ไป
แก้ปัญหาในชีวิตจริงและการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ นอกจากน้ีต้องมีการผลิตครูรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถทดแทน 
ในสาขาที่ขาดแคลน และให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่หรือทํางานในพ้ืนที่ชุมชนหรือภูมิภาคเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพและบริการอย่างทั่วถึง 

- ครูเรียนรู้ไปพร้อมเด็ก  ครูจําเป็นจะต้องปรับตัวเพ่ือเรียนรู้ไปพร้อมกับนักเรียน ต้องปรับความคิดให้เข้า
กับความคิดของเด็ก โดยสอนให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์ เกิดผลสัมฤทธ์ิและแนวทางใหม่ๆ นําไปสู่การผลิตนักวิจัย
พัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ รวมทั้งต้องสร้างแรงจูงใจหาวิธีการเรียนการสอนให้มี                 
ความน่าสนใจผ่านกิจกรรมต่างๆ และให้ความสําคัญกับกระบวนการ มุ่งผลสัมฤทธ์ิ สร้างให้เด็กมีจุดมุ่งหมายของ
ตนเองในการเรียนโดยไม่หวังที่จะเรียนเพ่ือสอบประเมินผลให้ได้คะแนนเท่าน้ัน แต่ต้องรู้จักคิดวิเคราะห์และ           
มีกระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจในการทํางานและดําเนินการ
เรื่องอ่ืนในการดําเนินชีวิตได้ 

- การดูแลครู  มอบกระทรวงศึกษาธิการจัดหาบุคลากรมาทําหน้าที่ธุรการแทนครู เพ่ือครูจะได้มีเวลา             
ในการเตรียมการสอนและพัฒนาเทคนิคการสอนให้กับนักเรียนมากขึ้น 

- ประชารัฐ  รัฐบาลได้ดําเนินโครงการประชารัฐ โดยร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งการศึกษา อาชีพ รายได้ ต่อยอดขยายไปสู่ประเทศอาเซียนในเขตอนุภูมิภาค          
ลุ่มแม่นํ้าโขง ก่อขยายสู่ประชาคมโลกอ่ืน ๆ ต่อไป โดยในส่วนของการศึกษาน้ัน ภาคเอกชนมีความยินดีที่จะ
สนับสนุนงบประมาณและความพร้อมที่จะร่วมมือกับภาครัฐในการพัฒนาการศึกษา ซึ่ งรัฐบาลไม่ไ ด้                
เอ้ือผลประโยชน์ให้ภาคเอกชน เพียงแต่เป็นการเอ้ือในของเร่ืองกฎหมายที่ทันสมัยและเป็นการค้าเสรีที่มี                 
การแข่งขันโดยไม่มีการทุจริต และให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
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และ 

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ  มอบนโยบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับการปฏิรูปการศึกษาว่า                
ทุกคร้ังที่กระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือขยับตัวอะไร สิ่งสําคัญที่สุดคือการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ 
ยืนยันว่าทุกนโยบายที่ประกาศออกไปได้ผ่านการหารือร่วมกันของผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการอย่างรอบคอบ            
ถี่ถ้วนแล้ว ขอให้ครูทุกคนเข้าใจในช่วงเวลาน้ีว่าเป็นช่วงเวลาที่ต้องปรับรูปแบบการทํางานเพ่ือเร่งแข่งกับเวลา               
ซึ่งสิ่งที่นายกรัฐมนตรีให้นโยบายในตอนต้นน้ัน กว่าร้อยละ 80 เป็นเร่ืองที่กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการแล้ว 
ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างวางแผนและนําไปสู่การปฏิบัติ โดยยืนยันว่าทุกโครงการที่จัดขึ้น สามารถดําเนินการได้จริง
อย่างแน่นอน 

ขอขอบคุณครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารทุกคน ที่ได้ร่วมกันทํางานขับเคลื่อนการศึกษาให้มี
ความก้าวหน้ามากย่ิงขึ้น แม้ที่ผ่านมายังมีการปรามาสกระทรวงศึกษาธิการหรือการศึกษาของไทยว่ายังไม่ดีพอ 
แต่ก็ขอให้ทุกคนรับฟังข้อคิดเห็นต่างๆ เพ่ือนํามาปรับปรุงแก้ไข โดยส่วนตัวรู้สึกเสียใจทุกคร้ังที่ได้ยิน และพยายาม
อธิบายช้ีแจงเมื่อมีโอกาส เพราะจะไม่ยอมให้ใครมาดูถูกกระทรวงหรือครูแบบไม่มีเหตุผล ซึ่งเห็นด้วยกับ
นายกรัฐมนตรีที่ว่า การศึกษาของไทยไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิด และกระทรวงศึกษาธิการได้พัฒนาการศึกษาและ
แก้ไขข้อขัดข้องต่าง ๆ เพ่ือให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้นต่อไป 

โอกาสนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้ชี้แจงและตอบคําถามของข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษา               
ในหลายประเด็น ดังนี้ 

- ความก้าวหน้าในการถ่ายโอนสถานศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานไปสู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  : ขอยืนยันว่าไม่มีการถ่ายโอนอย่างแน่นอน 

- ตําแหน่งข้าราชการครูจะเปลี่ยนเป็นพนักงานราชการหรือไม่ : ไม่มีนโยบายในเรื่องน้ี และรู้สึกภูมิใจ
แทนข้าราชการครูทุกคน ที่จะได้เข้ารับเข็มพระราชทานเมื่อเกษียณอายุราชการ 

- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจะถูกยุบหรือไม่ หากถูกยุบจะไป
ปฏิบัติงานที่ใด : ไม่ยุบ และต้องทํางานหนักขึ้น เพราะได้มอบหมายให้ร่วมขับเคลื่อนงานในหลายเรื่องร่วมกับ
ศึกษาธิการภาคและคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 

- ได้มีการกําหนดการสอบบรรจุครูแล้วหรือไม่ : ยังไม่กําหนด เน่ืองจากจะดําเนินการย้ายครูทุกจังหวัด
ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้ขยายเวลา             
การย้ายรอบ 1ปี 2559 ให้เสร็จสิ้น จากเดิมเดือนเมษายน 2559 ไปเป็นเดือนมิถุนายน 2559 จากน้ันสํานักงาน 
ก.ค.ศ. และ สพฐ. จะร่วมกําหนดปฏิทินในการดําเนินการด้านอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องต่อไป พร้อมทั้งจะมีหลอมรวม
บัญชีครูผู้ช่วยที่สอบได้เป็นบัญชีของ กศจ. เพ่ือให้มีการใช้บัญชีข้ามเขตได้ภายในจังหวัด นอกจังหวัด นอกภาค 
เพ่ือบรรจุครูที่คงค้างอยู่จํานวน 16,000 คน ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

- การบริหารงานบุคคลในภูมิภาคมีข้อดีอย่างไร : การบริหารจะดีขึ้นอย่างแน่นอน เพราะอํานาจจะอยู่
กับ กศจ. สามารถดูภาพรวมของทั้งจังหวัด ทําให้สามารถบรรจุและโยกย้ายบริหารจัดการได้กว้างขวางและรวดเร็ว
ขึ้น นอกจากน้ีจะปรับปรุงการบริหารงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (สพท.) ให้ช่วยดูแลและแก้ไขปัญหา
ให้กับโรงเรียนร่วมกับผู้อํานวยการโรงเรียนอย่างใกล้ชิดมากขึ้น 

- ฝากให้ทุกคนช่วยกันทํางานเป็นทีมในทุกระดับ  : ต้ังแต่ผู้บริหารองค์กรหลัก ผู้บริหารการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ โดยผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการทุกคน
ยืนยันว่าจะไม่ทิ้งครูไปไหน หากเหน่ือยก็ต้องเหน่ือยด้วยกัน หากสุขก็ต้องสุขด้วยกัน และการทํางานใด ๆ จะไม่มี
วาระซ่อนเร้น โดยยืนยันว่าจะยึดหลักธรรมาภิบาล หากใครคิดไม่ดีโดยเฉพาะคิดหากินกับเด็กและครู หรือใช้เป็น
เครื่องมือเพ่ือประโยชน์ส่วนตน ขอให้คนเหล่าน้ันประสบกับความล้มเหลวตลอดไป 
ที่มา :  ข่าวสํานักนายกรัฐมนตรี http://www.moe.go.th/websm/2016/may/202.html 

นายกรัฐมนตรพีบเพ่ือนครู คืนความสุขให้ครู คืนครใูห้นักเรียน 
นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป/รายงาน 
 

ที่ประชุม : รับทราบ 
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3.2  งานบริหารท่ัวไป 
ผอ.สมชาย : 

3.2.1 พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติรา่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559                                          
หมวด 3 การควบคุมการออกเสียงและบทกําหนดโทษ 

ความผิดตาม พ.ร.บ.ออกเสียงประชามติ  2559 บทมาตรา อัตราโทษ 

(1)  จงใจไม่ปฏิบตัิตามหน้าท่ี  ทุจริตต่อหน้าท่ี  หรือกระทําการอ่ืนใด               
เพื่อขัดขวางมิให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ  หรือคําสั่งของ กกต.  
(ห้าม  กกต. /เลขาธิการ กกต. / ผอ.กต.จว./ กกต.จว. / อนุกรรมการ / ผอ.
ออกเสียงประจําเขตออกเสียง / กรรมการการออกเสยีงประจําเขตออกเสียง/
ผอ.ประจาํหน่วยออกเสียง/กปน.ออกเสียง/ รปภ. / หรือผู้ท่ีได้รบัแตง่ตั้งให้
ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการออกเสียง) 

หมายเหตุ - การปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมาย  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําสั่งของ 
กกต.  และได้กระทําโดยสุจริตย่อมได้รับความคุ้มครอง  ไม่ต้องรับผิดท้ังทางแพ่ง
ทางอาญาหรือทางปกครอง 

มาตรา 55 -จําคุก 1 -10 ปีและ
ปรับ  20,000-200,000 บาท 
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกตัง้ 10 ปี 
  

(2) เจ้าหนา้ท่ีของรัฐใช้ตําแหน่งหนา้ท่ีหรือปฏิบัติหนา้ท่ีท่ีได้รับมอบหมาย           
ตามพระราชบญัญัตินี้โดยมิชอบดว้ยกฎหมายกระทาํการใด ๆ อันเป็นเหตุ       
ให้การออกเสียงไม่เป็นไปโดยสจุริตและเท่ียงธรรม 

หมายเหต ุ
1.กรณีมีหลักฐานอันควรเช่ือได้วา่เจา้หน้าท่ีของรัฐใช้ตาํแหน่งหน้าท่ีหรือปฏิบัติ
หน้าท่ีโดยมิชอบ  ให้คณะกรรมการการเลือกตัง้มีอาํนาจสัง่ให้เจา้หน้าท่ีของรัฐผู้น้ัน
ยุติหรือระงับการกระทําใดท่ีเห็นว่าอาจทําใหก้ารออกเสียงไม่เป็นไปโดยสุจริตและ
เท่ียงธรรม 
2.การใช้ตาํแหน่งหน้าท่ีหรือปฏิบตัหิน้าท่ีโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  มใิหห้มายความ
รวมถึงการปฏิบัตหิน้าท่ีตามปกติท่ีพึงต้องปฏิบัตใินตาํแหน่งหน้าท่ีหรือตามหน้าท่ี     
ท่ีได้รับมอบหมายของเจา้หน้าท่ีของรัฐน้ัน หรือการแนะนําหรือช่วยเหลือในการ
ดําเนินการท่ีเกี่ยวข้องกับการออกเสยีง โดยมิได้เกี่ยวขอ้งกับการปฏิบัตหิน้าท่ี         
แม้วา่การกระทํา   จะเป็นคุณหรือโทษแก่ฝา่ยหน่ึงฝ่ายใด 

มาตรา 56 -จําคุก 1-10 ปี และ                  
ปรับ 20,000 -200,000 บาท 
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกตัง้ 10 ปี 
 

(3) ขัดขวางการปฏิบัติงาน ของ  คณะกรรมการการเลือกตั้ง /กรรมการการ
เลือกตัง้/คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด/  กรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัด/  ผูอ้ํานวยการการเลอืกตั้งประจําจังหวดั/ คณะกรรมการ          
การออกเสียงประจําเขตออกเสียง /กรรมการการออกเสียงประจาํเขต             
ออกเสียง/ผู้อาํนวยการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง/คณะกรรมการ
ประจําหน่วยออกเสียง / กรรมการประจํา หน่วยออกเสียง/คณะอนุกรรมการ
หรืออนุกรรมการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้อาํนวยการการออกเสียง
ประจําเขตออกเสยีงหรือคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสยีง
แต่งตัง้ในการปฏิบตัิตามพระราชบญัญัตินี ้

หมายเหตุ-มาตรา 54 ว.ท้าย  ผู้ใดเผยแพร่ผลการลงคะแนนออกเสียงของ กกต.
ก่อนเวลาท่ีมีการประกาศผลการออกเสียงถือว่าเป็นการขัดขวางการปฏิบัติงานของ 
กกต. 

มาตรา 57 -จําคุกไม่เกิน 1 ป ีหรือ               
ปรับไม่เกิน 20,000 บาท            
หรือท้ังจําท้ังปรับ 
-ถ้าไดก้ระทําโดยใช้กําลัง
ประทุษร้ายหรือขู่เข็ญวา่             
จะใช้กําลังประทุษร้าย               
โทษจําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ           
ปรับไม่เกิน 40,000 บาท            
หรือท้ังจํา ท้ังปรับ 
 

(4) ผู้บังคับบญัชาหรือนายจ้างผู้ใดขัดขวาง  หรือหน่วงเหนี่ยวหรือไม่ให้          
ความสะดวกพอสมควรต่อการไปใช้สิทธิออกเสียงของผู้ใตบ้ังคับบญัชาหรือ
ลูกจา้ง  

มาตรา 58 -จําคุกไม่เกิน 2 ป ี หรือ           
ปรับไม่เกิน 40,000 บาท            
หรือท้ังจําท้ังปรับ 
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(5) ทําลายบตัรท่ีมีไว้สําหรับการออกเสียงโดยไม่มีอํานาจกระทําได ้  
    หรือจงใจกระทําการด้วยประการใด ๆ  ใหบ้ัตรออกเสียงชํารดุ                      

หรือเสียหาย หรือกระทําการดว้ยประการใด ๆ แกบ่ัตรเสียให้เป็นบัตรท่ีใช้ได ้

มาตรา 59 -จําคุกไม่เกิน 1 ป ี และ              
ปรับไม่เกิน 20,000 บาท 
-ถ้าผูก้ระทําเป็นเจา้พนักงาน         
หรือผูม้ีหน้าท่ีเกี่ยวกับ            
การออกเสียงจําคุก 1-10 ปี และ
ปรับ 20,000-200,000 บาท 

(6) ในระหว่างเวลาเปิดการลงคะแนนออกเสียง ได้ออกเสียงหรือพยายามออก
เสียง  โดยรู้อยู่แลว้ว่าตนเป็นผูไ้ม่มีสิทธิออกเสยีงหรอืไม่มีสิทธิลงคะแนนใน
หน่วยออกเสียงน้ัน 

มาตรา 60(1) -จําคุกไม่เกิน 5 ป ี หรือ             
ปรับตั้งแต2่0,000-100,000 บาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

(7) ในระหว่างเวลาเปิดการลงคะแนนออกเสียง ใช้บัตรอ่ืนท่ีมิใช่บัตรออกเสียง      
มาออกเสียง 

มาตรา 60(2) -จําคุกไม่เกิน 5 ป ี หรือ            
ปรับตั้งแต2่0,000-100,000 บาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

(8) ในระหว่างเวลาเปิดการลงคะแนนออกเสียง นาํบัตรออกเสียงออกไปจาก         
ท่ีออกเสียง 

มาตรา 60(3) -จําคุกไม่เกิน 5 ป ี หรือ              
ปรับตั้งแต2่0,000-100,000 บาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

(9) ในระหว่างเวลาเปิดการลงคะแนนออกเสียงนาํบัตรออกเสียงท่ีลงคะแนนแล้ว
แสดงต่อผู้อ่ืนเพื่อใหผู้้อื่นทราบวา่ไดอ้อกเสียงอย่างใดอย่างหน่ึงหรือไม่ออก
เสียงโดยไม่มีอาํนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย 

มาตรา 60(4) -จําคุกไม่เกิน 5 ป ี หรือ              
ปรับตั้งแต2่0,000-100,000 บาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

(10) ในระหวา่งเวลาเปดิการลงคะแนนออกเสียง ทําเคร่ืองหมายเพื่อเป็นท่ีสงัเกต
โดยวิธีใดไว้ท่ีบัตรออกเสียงเพ่ือให้ผูอ้ื่นรู้ว่าเป็นบัตรออกเสียงของตน หรือใช้
เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ใดบันทึกภาพบัตรออกเสยีงท่ีตนไดล้งคะแนนออกเสียง
แล้ว 

มาตรา 60(5) -จําคุกไม่เกิน 5 ป ี หรือ              
ปรับตั้งแต2่0,000-100,000 บาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

(11) ในระหวา่งเวลาเปดิการลงคะแนนออกเสียง ขัดคําสั่งกรรมการประจําหน่วย
ออกเสียงท่ีสั่งให้ออกไปจากท่ีออกเสียง เพราะเหตุท่ีผู้น้ันขัดขวางการออก
เสียงตามมาตรา  ๑๗ วรรคสาม 

มาตรา 60(6) -จําคุกไม่เกิน 5 ป ี หรือ              
ปรับตั้งแต2่0,000-100,000 บาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

(12) ในระหวา่งเวลาเปดิการลงคะแนนออกเสียง นาํบตัรออกเสียงใส่ในหีบบตัร
ออกเสียงโดยไม่มีอํานาจโดยชอบดว้ยกฎหมาย  หรอืกระทําการใดในบัญชี
รายช่ือผู้มสีิทธิออกเสียงเพ่ือแสดงวา่มีผูม้าแสดงตนออกเสียงโดยผดิไปจาก
ความจริงหรือกระทําการใดอันเป็นเหตุให้มีบตัรออกเสียงเพ่ิมข้ึนจากความจริง 

มาตรา 60(7) -จําคุกไม่เกิน 10 ปี และ             
ปรับไม่เกิน 200,000บาท 

(13) ในระหวา่งเวลาเปดิการลงคะแนนออกเสียง กระทําการโดยไม่มีอํานาจ          
โดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อมิให้ผู้มีสิทธิออกเสียงสามารถใช้สิทธไิด้หรือ
ขัดขวาง  หรือหน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้มีสิทธิออกเสียงไป  ณ  ท่ีออกเสียง           
หรือเข้าไป ณ  ท่ีออกเสียงหรือมใิห้ไปถึง  ณ ท่ีดังกล่าว  ภายในกาํหนดเวลา      
ท่ีจะออกเสียง 

มาตรา 60(8) -จําคุกไม่เกิน 10 ปี และ              
ปรับไม่เกิน 200,000บาท 

(14) ในระหวา่งเวลาเปดิการลงคะแนนออกเสียง ก่อความวุ่นวายข้ึนในท่ีออก
เสียง  หรือกระทําการใดอันเป็นการรบกวนหรือเป็นอปุสรรคแก่การออกเสียง 

 

มาตรา 60(9) -จําคุกไม่เกิน 10 ปี และ              
ปรับไม่เกิน 200,000บาท 
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(15)  ก่อความวุ่นวายเพื่อให้การออกเสียงไม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
หมายเหต ุ
(การเผยแพร่ข้อความ ภาพ เสียง ในสื่อหนังสือพมิพ์ วิทยุ โทรทัศน์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกสห์รอืในช่องทางอ่ืนใด ท่ีผิดไปจากข้อเท็จจรงิหรือมีลกัษณะรุนแรง 
ก้าวร้าว หยาบคาย ปลุกระดม หรือข่มขู่โดยมุ่งหวังเพ่ือใหผู้้มีสิทธิออกเสียงไม่ไปใช้
สิทธิออกเสียง หรอืออกเสียงอย่างใดอย่างหน่ึง หรือไม่ออกเสียง ให้ถือว่าผู้น้ัน
กระทําการก่อความวุ่นวายเพ่ือให้การออกเสียงไม่เป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย) 

มาตรา 61(1) -จําคุกไม่เกิน 10 ปี  และ            
ปรับไม่เกิน 200,000 บาท      
ศาลอาจสัง่เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง  
มีกําหนด 5 ป ี
-ถ้าเป็นการกระทําของ            
คณะบุคคลตั้งแต่ 5 คน ข้ึนไป 
จําคุก 1-10 ปี  ปรับตั้งแต่ 
20,000-200,000 บาท              
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ 
เลือกตัง้ 10 ป ี

(16) ให้เสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้  หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สินหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคํานวณเปน็เงินได้แกผู่้ใด  เพื่อจะจูงใจใหผู้้มสีทิธิ       
ออกเสียงไม่ไปใช้สิทธิออกเสียง  หรือออกเสียงอย่างใดอย่างหน่ึงหรือไม่ออก
เสียง 

 

มาตรา 61(2) -จําคุกไม่เกิน 10 ปี  และ           
ปรับไม่เกิน 200,000 บาท          
ศาลอาจสัง่เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง  
มีกําหนด 5 ป ี
-ถ้าเป็นการกระทําของ             
คณะบุคคลตั้งแต่ 5 คน ข้ึนไป 
จําคุก1- 10 ปี  ปรับตั้งแต่ 
20,000-200,000 บาท              
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ      
เลือกตัง้ 10 ป ี

(17) หลอกลวง บงัคับ ขู่เข็ญ หรอืใช้อิทธิพลคุกคาม เพ่ือใหผู้้มสีิทธิออกเสียง          
ไม่ไปใช้สิทธิออกเสียงหรือออกเสียงอย่างใดอย่างหน่ึงหรือไมอ่อกเสียง หรือ
เพื่อใหส้ําคัญผดิในวัน  เวลา  ท่ีออกเสียงหรือวธิีการลงคะแนนออกเสยีง 

 

มาตรา 61(3) -จําคุกไม่เกิน 10 ปี  และ           
ปรับไม่เกิน 200,000 บาท          
ศาลอาจสัง่เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง  
มีกําหนด 5 ป ี
-ถ้าเป็นการกระทําของ              
คณะบุคคลตั้งแต่ 5 คน ข้ึนไป 
จําคุก1- 10 ปี  ปรับตั้งแต่ 
20,000-200,000 บาท และ         
ให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง   
10 ป ี

(18) เปดิ ทําลาย  ทําให้เสียหาย  ทําให้เปลีย่นสภาพ  ทําให้สญูหาย                
ทําใหไ้ร้ประโยชน์  นําไปหรือขัดขวางการส่งหีบบตัรออกเสียงหรือบตัรออก
เสียง   

หมายเหต ุ
เว้นแต่เป็นการดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีโดยชอบด้วยกฎหมาย 
 
 

มาตรา 61(4) -จําคุกไม่เกิน 10 ปี  และ            
ปรับไม่เกิน 200,000 บาท          
ศาลอาจสัง่เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง     
มีกําหนด 5 ป ี
-ถ้าเป็นการกระทําของ             
คณะบุคคลตั้งแต่ 5 คน ข้ึนไป 
จําคุก1-10 ปี  ปรบัตั้งแต ่    
20,000-200,000 บาท              
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ 
เลือกตัง้ 10 ป ี
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(19) เล่นหรือจัดให้มีการเล่นการพนันขันต่อใด ๆ  อนัมีผลเป็นการจูงใจให้           
ผู้มีสิทธิออกเสียงไม่ไปใช้สิทธิออกเสยีง  หรือออกเสียงอย่างใดอย่างหน่ึงหรือไม่
ออกเสียง 

มาตรา 61(5) -จําคุกไม่เกิน 10 ปี  และ             
ปรับไม่เกิน 200,000 บาท          
ศาลอาจสัง่เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง  
มีกําหนด 5 ป ี
-ถ้าเป็นการกระทําของ             
คณะบุคคลตั้งแต่ 5 คน ข้ึนไป 
จําคุก1-10 ปี  ปรบัตั้งแต ่ 
20,000-200,000 บาท              
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ  
เลือกตัง้ 10 ป ี

(20) เรียก  รับ  หรือยอมจะรับเงิน  ทรัพยส์ินหรือผลประโยชน์อื่นใดสําหรับ
ตนเองหรือผู้อื่นเพ่ือจะไม่ไปใช้สิทธิออกเสียง  หรือออกเสียงอย่างใดอย่างหน่ึง
หรือไมอ่อกเสียง 

 
หมายเหตุ  
กรณีท่ีผู้กระทําการ เป็นผู้รับหรือยอมจะรับเงิน  ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด
สําหรับตนเองหรือผู้อื่น ถ้าได้แจ้งถึงการกระทําดังกล่าวต่อคณะกรรมการการ
เลือกตั้งหรือผู้ซ่ึงคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายก่อนหรือในวันออกเสียง ผู้
น้ันไม่ต้องรับโทษและไม่ต้องถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 

มาตรา 61(6) -จําคุกไม่เกิน 10 ปี  และ            
ปรับไม่เกิน 200,000 บาท          
ศาลอาจสัง่เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง  
มีกําหนด 5 ป ี
-ถ้าเป็นการกระทําของ            
คณะบุคคลตั้งแต่ 5 คน ข้ึนไป 
จําคุก1- 10 ปี  ปรับตั้งแต่ 
20,000-200,000 บาท              
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ 
เลือกตัง้ 10 ป ี

(21) ขาย จําหน่าย จ่ายแจก หรือจดัเลี้ยงสุราทุกชนดิ ในเขตออกเสียง               
ระหว่างเวลา 18.00 นาฬิกาของวันก่อนวันออกเสียงจนสิ้นสดุวันออกเสียง 

 

มาตรา 61(7) -จําคุกไม่เกิน 6 เดอืน                
หรือปรบัไม่เกิน 10,000 บาท  
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

(22) จัดยานพาหนะนําผู้มีสทิธิออกเสียงไปยังท่ีออกเสียงเพื่อการออกเสียง          
หรือนํากลบัไปจากท่ีออกเสียงโดยไม่ต้องเสียค่าโดยสารยานพาหนะหรอืค่าจา้ง 
ซ่ึงต้องเสียตามปกติหรือจัดให้ผูม้ีสิทธิออกเสียงไปยังท่ีออกเสียง หรือกลบัจาก    
ท่ีออกเสียง  เพื่อจงูใจหรือควบคุมใหผู้้มีสิทธิออกเสียงไปลงคะแนนหรือออก
เสียงอย่างใดอย่างหน่ึงหรือไม่ออกเสยีง 

หมายเหต ุ
มิใหใ้ช้บังคับแก่การท่ีหน่วยงานของรฐัจัดยานพาหนะเพ่ืออํานวยความสะดวกแก ่   
ผู้มีสิทธิออกเสียง 

มาตรา 62 -จําคุก1-5 ปี  หรอื                 
ปรับ 20,000-100,000 บาท   
หรือท้ังจําท้ังปรับ และ                
ให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง      
มีกําหนด 5 ป ี

(23) เผยแพร่ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกบัการออกเสียง      
ในระหวา่งเวลาเจด็วันก่อนวันออกเสียงจนถึงเวลาส้ินสุดการออกเสียงใน          
วันออกเสียง  

มาตรา 63 -จําคุกไม่เกิน 3 เดอืน                
หรือปรบัไม่เกิน 6,000 บาท    
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

(24) กรรมการประจําหน่วยออกเสยีง  จงใจนับบัตรออกเสียง  หรือคะแนน        
ในการออกเสียงให้ผิดไปจากความจริง  หรือรวมคะแนนใหผ้ิดไป  หรอื
กระทําด้วยประการใด ๆ  โดยมิได้มอีํานาจกระทําโดยชอบด้วยกฎหมายให้
บัตรออกเสียงชํารดุ  หรอืเสียหาย  หรือให้เป็นบัตรเสยี หรือกระทําการด้วย
ประการใด ๆ  แกบ่ัตรเสียเพื่อให้เปน็บัตรท่ีใช้ได ้ หรอือ่านบัตรออกเสยีงใหผ้ิด
ไปจากความจริงหรือทํารายงานการออกเสียงไม่ตรงความจริง

มาตรา 64 -จําคุก 1-10 ปี  หรือ                  
ปรับ20,000-200,000 บาท   

***ในกรณีศาลมีคําพิพากษาลงโทษผู้ใดตามฐานกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัติน้ีและผู้น้ันเป็นผู้กระทําให้การออกเสยีงไม่เป็นไปโดยสจุริตและ
เท่ียงธรรมอันเป็นเหตุให้ต้องมีการออกเสียงใหมใ่นหน่วยออกเสียงใด ใหศ้าลมีคํา
พิพากษาว่าผู้น้ันตอ้งรับผดิชอบค่าใช้จ่ายสําหรับการออกเสียงในหน่วยออกเสียงท่ี
เป็นเหตุให้ตอ้งมกีารออกเสียงใหม่น้ันด้วย 

มาตรา 66  

ที่ประชุม : รับทราบ 
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3.2.2  แนวทางการจัดทาํรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจําปี 2559 
รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 1   หน้า 16-29  สรุปสาระสําคญัได้ดังน้ี 

1) แบบฟอร์มของหน่วยตรวจรบั (สพป., โรงเรียน) 
-แบบ ปอ.1  หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
-แบบ ปอ.2  รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
-แบบ ปอ.3  รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
-แบบติดตาม ปอ.3 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
แบบฟอร์มของหน่วยงานรับตรวจ (กลุ่ม, งาน) 
-แบบ ปย.1  รายงานผลการประเมินองค์ประกอบ (5 องค์ประกอบ) ของการควบคุมภายใน 
-แบบ ปย.2  รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
-แบบติดตาม ปย.2 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

2) การติดตามประเมินผล ระบบการควบคุมภายใน ประจําปี 2559 
รอบ หน่วยตรวจ

รับ 
แบบฟอร์ม รายละเอียด 

6 เดือน 
สิ้นสุด (31 มี.ค.59) 

สพฐ., สพป., 
สพม. 

แบบ ปย.2 และ แบบ ปอ.3 หน้า 18-19 

12 เดือน 
สิ้นสุด (30 ก.ย.59) 

สพป., 
โรงเรียน 

1. แบบ ปย.2 (ปี 58) มาติดตามผลการปฏิบัติงาน แล้วสรุปลงใน
แบบติดตาม ปย.2 

หน้า 20 

  2. ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (5 องค์ประกอบ) 
แล้วสรุปลงในแบบ ปย.1 

หน้า 21 

3) การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง CSA เป็นกระบวนการสร้างความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน
ให้แก่ทุกคนท่ีเป็นเจ้าของงานนั้น  โดยนําความเสี่ยงที่ยังหลงเหลืออยู่จากการติดตาม ปย.2 และความเสี่ยงจาก 
การประเมิน 5 องค์ประกอบ และการประเมิน CSA มาหามาตรการ/แนวทางในการควบคุม พร้อมทั้งกําหนด
ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาดําเนินการแล้วสรุปลงใน แบบ ปย.2 หน้า 24 

4) สรุปแบบรายงานการควบคุมภายใน 
หน่วยรับตรวจ (สพฐ./สพป./สพม./โรงเรียน) ส่วนงานย่อย (สํานัก/กลุ่ม/งาน) 

แบบรายงานที่ต้องจัดส่ง 
แบบ ปอ.1 

- สพฐ. ส่ง สตง. รมว.ศธ. คตป. 
- สพป. ส่ง สตง. สพฐ. คตป.ศธ 
- โรงเรียน ส่ง สตง. สพป./สพม. 

แบบรายงานที่จัดส่งให ้
หน่วยรับตรวจ 

1. แบบ ปย.1 
2. แบบ ปย.2 
3. แบบติดตาม ปย.2 

แบบรายงานที่เก็บไว้ที่หน่วยงาน 
1. แบบ ปอ.2 
2. แบบ ปอ.3 
3. แบบ ปส. (เฉพาะ สพฐ./สพป./สพม.) 
4. แบบติดตาม ปอ.3 
5. แบบประเมิน 5 องค์ประกอบ 

แบบรายงานที่จัดเก็บ 
- แบบประเมิน 5 องค์ประกอบ 

 
ที่ประชุม : รับทราบ 
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3.2.3  การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 
ด้วยสถานศึกษาจะเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2559 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ซึ่งใน

ระหว่างปิดภาคเรียนได้เกิดภัยธรรมชาติในหลายพ้ืนที่ และอาจเป็นเหตุให้อาคาร วัสดุ อุปกรณ์ ต้นไม้และ
สิ่งแวดล้อมโดยรวมเกิดชํารุดเสียหาย อุปกรณ์ไฟฟ้าอาจมีกระแสไฟฟ้ารั่วไหล สายไฟฟ้าขาด จนอาจเป็นอันตราย
กับนักเรียน  ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทําให้เกิดภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น วาตภัย ภัยแล้ง                
พายุฤดูร้อน หมอกควัน และไฟป่า คลื่นซัดชายฝั่ง อุทกภัย ดินโคลนถล่ม แผ่นดินไหว  โรคระบาดและโรคติดต่อ 
เช่น โรคมือ เท้าปาก ไข้เลือดออก มาลาเรีย พิษสุนัขบ้า ฯลฯ นอกจากน้ียังมีการกระทําของมนุษย์ที่ก่อให้เกิด
เหตุร้ายต่าง ๆ การขับขี่รถเร็ว ประมาท การเล่นเกมส์ มั่วสุม การก่อเหตุทะเลาะวิวาท   จี้ปล้น การพนันแข่งขัน
กีฬาฟุตบอล ยาเสพติด ฯลฯ   ในการน้ี สพฐ. ได้กําหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)  ทั้งน้ี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้แจ้งให้โรงเรียน ในสังกัดทุกโรงทราบแล้วตาม
หนังสือที่ ศธ 04163 / 2594 ลงวันที่ 29 เมษายน  2559   
      สําหรับในปี 2559  ขอเน้นยํ้าเปน็กรณีพิเศษ 4 เรือ่ง ได้แก่ 
  1.1 การพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลมีความแพร่หลายเข้าสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ
นักเรียน นักศึกษา ต้ังแต่ระดับประถมจนถึงมหาวิทยาลัย ในวาระที่เทศกาลการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติ
ยุโรปหรือยูโร 2016 กําลังจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2559 ที่จะถึงน้ี 
  1.2 โรคไข้เลือดออก โรคชิกุนคุนย่า โรคซิกาไวรัส ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะ จะพบผู้ป่วยมากใน
ช่วงเวลาน้ี 
                     1.3 อุบัติเหตุทางรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จะเกิดอุบัติเหตุบ่อยคร้ังในช่วงเร่ิมเปิดภาคเรียน 
  1.4 นักเรียนก่อเหตุทะเลาะวิวาท จะเกิดขึ้นบ่อยคร้ังหลังจากเปิดเทอมได้ 2 – 3 สัปดาห์  
(รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชมุ หมายเลข 2   หน้า 30) 
ผอ.สพป. : การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

1. ด้านสภาพแวดล้อมให้สะอาด 
2. ด้านสุขภาพอนามัย 
3. ภัยธรรมชาติจากการกระทําของมนุษย์ 
4. การคุ้มครองเด็กนักเรียน 
5. การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 

และให้ระมัดระวังเรื่องระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน,  นักเรียนประสบเหตุตกนํ้าเสียชีวิต และเร่ือง
หนังสือเรียน โรงเรียนใดบ้างที่ไม่ได้ดําเนินการจัดซื้อหนังสือ, เครื่องแบบนักเรียน, อุปกรณ์การเรียน 
กรณีที่ให้นักเรียนไปจัดซื้อเอง ให้ระบุในประชุมบันทึกให้เรียบร้อย และให้รายงานการดําเนินการ
ทางระบบฯด้วย 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

3.2.4 มาตรการช่วยเหลือและดูแลนักเรียนที่ออกจากระบบการศึกษา เพื่อให้กลับเขา้สู่ระบบ
การศึกษา 
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ

วันที่ 1 มีนาคม 2559 ให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณากําหนดมาตรการช่วยเหลือ
นักเรียนที่ออกจากระบบการศึกษาในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เน่ืองจากครอบครัวประสบปัญหาด้านรายได้ ให้กลับสู่
ระบบการศึกษา ซึ่ง สพฐ. ได้แต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือจัดทําข้อมูลนักเรียนที่ออกนอกระบบย้อนหลัง 2 ปี                
และวางแผนให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ออกนอกระบบการศึกษาให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างทั่วถึง  เพ่ือให้
การดําเนินการเป็นไปตามนโยบายตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีโดยเร่งด่วน สพฐ. จึงให้สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทุกเขตติดตามเด็กที่ออกกลางคัน โดยเฉพาะจํานวน 8,814 คน (ข้อมูลนักเรียนทั่วประเทศ ปีการศึกษา  
2557)  ทั้งเด็กต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร เด็กฐานะยากจน ทั้งน้ี ให้บูรณาการร่วมกันทั้งจังหวัด ทั้งระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และสํานักงาน กศน. จังหวัด เพ่ือดําเนินการให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ออกจากระบบ
การศึกษาให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา  และรายงานให้ สพฐ. ทราบภายในวันที่ 10 มิถุนายน  2559  
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ผอ.สพป. : สาเหตุที่นักเรียนออกกลางคัน   ได้แก่  นักเรียนไปทํางานกับผู้ปกครองทํางาน หรือทํางานกลางคืน 

ได้แก่  นักเรียนโรงเรียนวัดสมหวัง,  วัดภูเขาทอง,  บ้านโพหวาย,  วัดกลางใหม่  นักเรยีนไม่
สามารถเข้าเรียนหรือขาดเรียนบ่อยคร้ัง ขอให้โรงเรียนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วย                   
การออกกลางคันของนักเรียนจะเก่ียวข้องกับตัวช้ีวัดของจังหวัด  

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

3.2.5  กิจกรรมรณรงค์การบริหารจัดการขยะจากโรงเรียนสู่ชุมชน 
ด้วย สพฐ. มอบให้สํานักพัฒนากิจกรรมนักเรียน เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรมรณรงค์              

การบริหารจัดการขยะจากโรงเรียนสู่ชุมชนแบบบูรณาการอย่างครบวงจรและเป็นผลเป็นรูปธรรม  ต้ังแต่                 
ภาคเรียนที่ 1/2559  เป็นต้นไป และกําหนดวันเริ่มต้นของการรณรงค์ (Kickoff) แถลงข่าวและจัดนิทรรศการของ
โรงเรียนที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 11.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียน
อุดรพิชัยรักษ์พิทยา จังหวัดอุดรธานี  โดยได้เรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน                 
ในพิธีดังกล่าว  ในการน้ี  สพฐ.  ให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต ดําเนินการขับเคล่ือนนโยบายจัดกิจกรรม
รณรงค์การบริหารจัดการขยะจากโรงเรียนสู่ชุมชน ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมต้ังแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  
2559  ภายใต้คําขวัญ  “เด็กไทยมีวินัย ชุมชนร่วมใจ เมืองไทยปลอดขยะ” โดยในระยะแรกให้โรงเรียนทุกแห่ง
ดําเนินการ  ดังน้ี 

1. กิจกรรมท่ีโรงเรียนทุกแห่งต้องดําเนินการ  
                         1.1 สร้างจิตสํานึกปลูกฝังให้นักเรียนมีวินัยในตนเอง ฉลาดกิน  ฉลาดอยู่ ฉลาดใช้ (บริโภค
แบบไม่ก่อให้เกิดขยะเหลือทิ้ง การเลือกใช้วัสดุธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลาสติก การใช้ชํ้า/ 
นํากลับมาใช้ การอยู่คือการสร้างกิจนิสัยในการใช้ชีวิตประจําวันในโรงเรียน/บ้าน/ชุมชน ให้เป็นวิถีชีวิตที่                 
ปลอดขยะ นิสัยการคัดแยกขยะ การจัดการขยะอย่างเป็นระบบ 

1.2 จัดการขยะในโรงเรียนให้เป็นศูนย์ ไมม่ีขยะที่เกิดจากครู นักเรียน บุคลากร ภายใน 
โรงเรียน และกิจกรรมของโรงเรียน 
                          1.3 นําขยะที่เหลือใช้นํากลับไปใช้ประโยชน์  เช่น การทําปุ๋ยหมัก การทํานํ้าหมกัชีวภาพ 

1.4 จัดการขยะเพ่ือการจําหน่ายให้มีรายได้มาบริหารจัดการขยะ เช่น ธนาคารขยะ 
                          1.5 รณรงค์การบริหารจัดการขยะจากโรงเรียนสู่ครอบครัว โดยนักเรียนเป็นต้นแบบ        
นํากิจกรรมจากโรงเรียนไปสู่ครอบครัว 
                          1.6 รณรงค์การจัดการขยะที่ขยายจากโรงเรียนสู่ชุมชนโดยมีองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องมามีส่วนร่วม 
                      2. ให้โรงเรียนจัดทําเอกสารถอดบทเรียนการบริหารจัดการขยะของโรงเรียนที่ดําเนินการ ได้
ประสบผลสําเร็จ มีผลงานเป็นที่ประจักษ ์
                       3. จัดทําเสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกแขนงเพ่ือสร้างการรับรู้การบริหารจัดการขยะ
จากโรงเรียนสู่ชุมชนให้สามารถนําไปสู่การปฏิบัติของประชาชนในสังคมวงกว้าง 
                       4. โรงเรียนแต่งต้ังคณะกรรมการในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ในเรื่องการบริหาร
จัดการขยะจากโรงเรียนสู่ชุมชนให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม  ประเมินและรายงานผลต่อสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต  1  กลุม่ส่งเสริมการจัดการศึกษา  ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 
  ทั้งน้ี  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  ได้แจ้งเป็นหนังสือให้โรงเรียนทราบแล้วตามหนังสือ                 
ที่ ศธ 04163/2723 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม  2559 

 

ที่ประชุม : รับทราบ 
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3.3  งานการเงินและงบประมาณ  

รองสัญญานนท์ : ขณะนี้มีหลายโรงเรียนยังไม่ได้มีการดําเนินการ  ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษา ได้เร่งรัดให้เป็น
ตามระเบียบฯ และให้ดําเนินการให้ราชการได้ประโยชน์มากที่สุด 

3.3.1 การเบิกจ่ายงบประมาณ    
1.1) รายงานการก่อหนี้ผูกพัน/การเบิกงบลงทุน ปีงบประมาณ 2559 
1.2) รายงานงบลงทุนที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย ปี 2557-2558 (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) 
1.3) รายงานการก่อหนี้ผูกพัน/การเบิกงบลงทุน คา่ทีดิ่นและสิ่งก่อสร้างฯ  

ปีงบประมาณ 2559 
รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 3   หน้า 31-34 

รายการ 
งบประมาณที่ได้รับ    
อนุมัติเงินประจํางวด

ทํา PO แล้ว        
ยังไม่ได้เบิก 

เบิกจ่ายแล้ว งบประมาณคงเหลอื 
ยังไม่ส่งเบิก 

- งบลงทุนที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย ปี 2557-2558               
(เงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี) 

23,279,100 22,566,100 10,727,920 12,538,180 

- งบลงทุน ปี 2559 ของ สพป.สฎ.1     
   1) ค่าครุภัณฑ์ 3,850,800 3,850,800 3,850,800 - 
   2) ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 46,704,600 41,597,754.66 20,283,293.66 4,841,646.34 
1.ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบฯ (15รร) 34,112,900 33,450,753.66 12,136,294 21,314,460 
2.อาคารเรียน แบบ 318 ล./55-ก 4,442,600 - - 4,442,600 

ที่ประชุม : รับทราบ 

 

3.3.2  แบบควบคุมการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 4 หน้า  35-46 
 ตามท่ี สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 1  ได้ดําเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 2559              
โดยได้มีการควบคุมการดําเนินงานโครงการตามแผนฯ สรปุได้ดังน้ี 

กลยุทธ์ที ่ จํานวนโครงการ ดําเนินการแล้ว กําลังดําเนินการ ยังไม่ได้ดําเนินการ 
1 9 5 0 4 
2 4 1 0 3 
3 9 2 2 4 
4 24 0 13 11 
5 1 0 0 1 

ที่ประชุม : รับทราบ 
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3.3.3  สรปุผลการจัดสรรงบประมาณ  ป ี2559 

รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 5 หน้า 47-48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่ประชุม : รับทราบ 
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3.3.4  กรอบงบประมาณและอัตรากําลังลกูจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2559 

รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 6 หน้า 49-50 
    ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มีการจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการเป็น
ลูกจ้างช่ัวคราวทําสัญญารายปีต่อปี  โดยใช้  งบดําเนินงาน ประกอบด้วย ครูจ้างสอนรายเดือน นักการภารโรง 
และบุคลากรอ่ืนๆ ซึ่งสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้รับจัดสรรดังน้ี   
 1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  ประกอบด้วย 
ที่ รายการ จํานวนโรงเรียน/อัตรา ค่าจ้าง (บาท) 

โรงเรียน อัตรา ค่าจ้าง ประกันสังคม
1.1 ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครู 

ขั้นวิกฤต 
เดิม 48 โรง
รอเกล่ียอัตรา 

53 15,000 ร้อยละ 5 

1.2 นักการภารโรง (จ้างเดิม) 16 16 9,000 ร้อยละ 5 
 2. โครงการคืนครูให้นักเรียน  ประกอบด้วย  
ที่ รายการ จํานวนโรงเรียน/อัตรา ค่าจ้าง (บาท) 

โรงเรียน อัตรา ค่าจ้าง ประกันสังคม
2.1 ครูธุรการโรงเรียน 124 63 15,000 ร้อยละ 5 
2.2 นักการภารโรง 40 40 9,000 ร้อยละ 5 
2.3 ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 52 54 9,000 ร้อยละ 5 
 3. โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วย  
ที่ รายการ จํานวนโรงเรียน/อัตรา ค่าจ้าง (บาท) 

โรงเรียน อัตรา ค่าจ้าง ประกันสังคม
3.1 ครูวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 19 19 15,000 ร้อยละ 5 
 4. โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ ประกอบด้วย  (สพฐ. เจียดจ่ายงบประมาณให้ , หากลาออกห้ามจ้างต่อ)  
ที่ รายการ จํานวนโรงเรียน/อัตรา ค่าจ้าง (บาท) 

โรงเรียน อัตรา ค่าจ้าง ประกันสังคม
4.1 ครูสาขาขาดแคลน (เดิม 42 อัตรา) 18 19 15,000 ร้อยละ 5 
 

และแนวปฏิบัติการกรอกข้อมูลรายงานผลการจ้างพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ เข้าเว็บไซด์ 106.0.176.62/specialbasic/ 
ที่ประชุม : รับทราบ 

 

3.3 งานวิชาการ 
3.3.1 สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครฐั                   

(Integrity & Transparency  Assessment : ITA) ในสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ด้วย สพฐ. แจง้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ                  

(Integrity & Transparency  Assessment : ITA) ในส่วนของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสุราษฎร์
ธานี เขต 1 ค่าคะแนน ITA 83.94  ผลการประเมินมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานระดับ สูงมาก 
รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 7  หน้า 51-53 
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ที่ประชุม : รับทราบ 

 

3.4.2  นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กับผล O-NET ปีการศึกษา 2558 
รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 8  หน้า 54-57 

ค่าเปรียบเทียบค่าเฉล่ียผลสอบ O-NET ปีการศึกษา  2557-2558 ของโรงเรียนนําร่องจัดกิจกรรมลดเวลา
เรียนเพ่ิมเวลารู้ 15 โรง 

ป.6 
จํานวนนักเรียน ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์ รวมเฉลี่ย 

ผลต่าง 
ปี57 ปี58 ปี57 ปี58 ปี57 ปี58 ปี57 ปี58 ปี57 ปี58 ปี57 ปี58 ปี57 ปี58 

รวม
เฉลี่ย     47.47 52.76 53.06 51.57 36.01 38.01 38.79 44.39 43.20 43.75 43.70 46.10 2.39 
ผลต่าง   5.29 -1.49 2.01 5.59 0.55 2.39  
ประเทศ 731113 716771 44.88 49.33 50.67 49.18 36.02 40.31 38.06 43.47 42.13 42.59 42.35 44.98 2.62 
สังกัด 487499 471318 44.03 48.39 49.03 47.64 32.88 36.61 36.77 41.76 40.97 41.55 40.74 43.19 2.45 
เขตพื้นที ่ 2276 2179 45.98 52.16 51.99 51.69 32.77 38.50 37.43 45.47 41.70 43.22 41.97 46.21 4.23 

ค่าเปรียบเทียบค่าเฉล่ียผลสอบ O-NET ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557-2558 ของโรงเรียนนํา
ร่องที่เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 3 โรง 

ม.3 
จํานวนนักเรียน ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์ รวมเฉลี่ย 

ผลต่าง 
ปี57 ปี58 ปี57 ปี58 ปี57 ปี58 ปี57 ปี58 ปี57 ปี58 ปี57 ปี58 ปี57 ปี58 

รวม
เฉลี่ย   35.86 44.39 49.07 47.92 25.17 28.23 28.73 31.88 40.25 42.22 35.81 38.93 3.11 
ผลต่าง   8.53 -1.15 3.06 3.15 1.97 3.11  
ประเทศ 667912 656817 35.20 42.64 46.79 46.24 27.46 30.62 29.65 32.40 38.62 37.63 35.54 37.91 2.36 
สังกัด 500295 491922 35.39 42.89 46.94 46.42 27.09 30.16 29.59 32.42 38.77 37.88 35.56 37.95 2.40 
เขต
พื้นที ่ 628 565 33.82 42.74 46.08 45.49 25.31 27.82 25.89 29.42 36.44 37.50 33.51 36.59 3.09 

ที่ประชุม : รับทราบ 
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3.4.3  รายงานผลการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 

รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 9  หน้า 58-60 

1)  รายงานผลการสอบ O-NET  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2558 
     ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O -NET) ช้ัน ป.6 ปีการศึกษา 2558   

ที่ สังกัดโรงเรียน 

ค่าเฉลี่ย  5 กลุ่มสาระ 

ไทย คณิต วิทย์ สังคม อังกฤษ เฉลี่ย เป้าหมาย 
ปี2558 

ผลต่าง
กับ 

เป้าหมาย
ผลปี 
2558 

ผลปี 
2558 

ผลปี 
2558 

ผลปี 
2558 

ผลปี 
2558 

5 สาระ 

ระดับประเทศ 49.33 43.47 42.59 49.18 40.31 44.976     

ระดับ สพฐ. 48.39 41.76 41.55 47.64 36.61 43.19 43.74 -0.55 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 52.16 45.47 43.32 51.69 38.5 46.23 45.00 1.23 

1 เครือข่ายกรูด ป่าร่อนฯ 51.62 46.93 41.76 51.21 35.43 45.39 41.49 3.90 

2 เครือข่ายช้างคู ่ 54.67 47.62 42.90 55.31 37.62 47.63 47.30 0.33 

3 เครือข่ายท่าทองอแุท 52.01 44.96 43.62 50.36 34.79 45.15 46.42 -1.28 

4 เครือข่ายกาญจนดษิฐ์ 52.55 44.76 42.52 51.42 38.69 45.99 46.19 -0.20 

5 เครือข่ายเกาะพงัน 57.65 49.94 45.77 56.29 48.43 51.62 49.06 2.55 

6 เครือข่ายดอนสัก 52.14 49.29 44.38 52.34 37.11 47.05 46.22 0.83 

7 เครือข่ายปากพรก 51.99 45.94 44.62 51.92 37.07 46.31 45.26 1.05 

8 เครือข่ายเกาะสมุย  1 51.68 43.91 41.82 49.57 38.23 45.04 43.28 1.77 

9 เครือข่ายสมุย  2 49.87 46.00 42.11 49.95 39.00 45.39 45.31 0.07 

10 เครือข่ายขุนทะเล 52.24 44.25 45.23 52.82 36.73 46.25 47.89 -1.63 

11 เครือข่ายบางกุ้ง 52.89 37.31 44.42 49.74 41.87 45.24 51.78 -6.54 
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2. รายงานผลการสอบ O-NET ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558  
   ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O -NET)ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558  

ที่ สังสัด/โรงเรียน 

ค่าเฉลี่ย  5 กลุ่มสาระ 

ไทย คณิต วิทย์ สังคม อังกฤษ 
เฉลี่ย 

5 สาระ 
เป้าหมาย 
ปี2558 

ผลต่างกับ 
เป้าหมาย ผลปี 

2558 
ผลปี 
2558 

ผลปี 
2558 

ผลปี 
2558 

ผลปี 
2558 

         ระดับประเทศ 42.64 32.4 37.63 46.24 30.62 35.54     

        ระดับสพฐ. 42.89 32.42 37.88 46.42 30.16 35.56 38.56 -3.00 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 42.74 29.42 37.5 45.49 27.82 33.51 37.00 -3.49 
1 บ้านแม่โมกข์ 49.42 37.07 37.67 48.50 31.50 40.83 38.00 2.83 
2 บ้านคลองสระ 43.19 29.10 37.95 43.84 28.27 36.47 37.00 -0.53 
3 วัดท่าไทร 45.33 35.22 41.95 47.40 29.35 39.85 37.70 2.15 
4 วัดแสงประดิษฐ์ 43.40 26.24 30.00 43.20 25.60 33.69 37.60 -3.91 
5 บ้านห้วยโศก 41.14 26.97 38.57 44.57 28.00 35.85 46.00 -10.15 
6 วัดกงตาก 45.20 30.96 37.60 51.00 24.20 37.79 45.00 -7.21 
7 วัดเขาพระนิ่ม 46.20 39.76 51.80 46.00 31.80 43.11 41.20 1.91 
8 บ้านศิลางาม 41.78 27.20 37.25 42.67 26.67 35.11 37.00 -1.89 
9 วัดบ้านใน 35.78 26.49 34.00 44.44 27.78 33.70 37.20 -3.50 
10 บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 46.29 28.53 35.62 45.43 31.14 37.40 37.00 0.40 
11 บ้านโฉลกหลํา 42.67 28.80 33.33 52.00 38.00 38.96 37.40 1.56 
12 บ้านเกาะเต่า 48.30 34.00 42.80 55.40 30.40 42.18 41.00 1.18 
13 บ้านหน้าค่าย 39.23 24.98 39.82 42.73 27.64 34.88 37.80 -2.92 
14 บ้านอ่างทอง 40.59 27.64 36.31 43.17 25.38 34.62 35.12 -0.50 
15 วัดภูเขาทอง 44.95 32.11 42.19 45.24 27.14 38.33 38.84 -0.51 
16 ชุมชนบ้านนางกํา 49.00 34.49 40.67 61.78 29.56 43.10 40.32 2.78 
17 บ้านเกาะพลวย 53.50 26.00 32.00 43.00 24.00 35.70 43.00 -7.30 
18 วัดคีรีวง 41.93 29.81 42.00 43.07 28.80 37.12 37.70 -0.58 
19 บ้านคลองคราม 44.95 27.24 37.68 42.63 26.95 35.89 37.00 -1.11 
20 นิคมสร้างตนเอง 43.44 31.07 35.44 45.84 26.96 36.55 38.40 -1.85 
21 วัดกลางใหม่ 41.57 22.06 35.29 44.86 26.29 34.01 40.00 -5.99 
22 บ้านบางใหญ่ 39.30 30.37 33.65 43.04 31.48 35.57 37.09 -1.52 
23 วัดสมหวัง 44.00 25.60 35.92 46.15 24.08 35.15 39.13 -3.98 
24 บ้านทอนหญ้าปล้อง 45.58 28.60 35.33 41.67 26.83 35.60 36.04 -0.44 
25 บ้านโพหวาย 42.97 30.29 38.93 51.60 28.80 38.52 37.36 1.15 
26 วัดบางใบไม้ 44.50 31.35 41.88 46.63 27.88 38.45 43.80 -5.35 
27 วัดโพธิ์นิมิต 41.59 27.02 36.67 45.26 29.26 35.96 36.23 -0.27 

ที่ประชุม : รับทราบ 
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3.4.4  การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้น ป.3 ปีการศึกษา  2558 

รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 10 หน้า 61-63 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3      
ปีการศึกษา 2558 ผลการประเมินสรุปได้ดังตารางต่อไปน้ี 
 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน                                      
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา  2558  ระดับประเทศ  

ความสามารถ 
จํานวน 
นร. 

คะแนน
เต็ม 

ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ 

C.V ร้อยละจํานวนนักเรียน 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีเยี่ยม 

ด้านภาษา 470,212 35 16.32 6.07 46.64 37.21 14.04 38.87 29.62 17.48 
ด้านคํานวณ 470,212 35 14.25 6.27 40.71 43.99 12.84 38.91 31.01 17.24 
ด้านเหตุผล 470,212 35 17.00 6.36 48.56 37.44 17.77 30.59 33.51 18.13 

รวม 470,212 105 47.57 16.52 45.30 34.73     
 

 จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน                
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา  2558  ระดับประเทศ  พบว่า  โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 45.30            
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านเหตุผล มีคะแนนเฉล่ียร้อยละสูงที่สุด (48.560) รองลงมาคือ ด้านภาษา 
(46.64) ส่วนด้านคํานวณมีคะแนนเฉล่ียร้อยละตํ่าที่สุด (40.71) 
 

ตารางที่ 2  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน                                         
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  

ความสามารถ 
จํานวน 
นร. 

คะแนน
เต็ม 

ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ 

C.V ร้อยละจํานวนนักเรียน 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีเยี่ยม 

ด้านภาษา 2,396 35 17.42 5.78 49.78 33.19 8.43 36.56 34.43 20.58 
ด้านคํานวณ 2,396 35 14.25 5.93 40.71 41.61 11.39 39.52 33.47 15.61 
ด้านเหตุผล 2,396 35 18.43 6.02 52.66 32.66 10.23 28.63 38.69 22.45 

รวม 2,396 105 50.10 15.43 47.72 30.81     
 

 จากตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน                
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 พบว่า  โดยภาพรวม             
มีค่าเฉล่ียร้อยละ 47.72  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านเหตุผล มีคะแนนเฉล่ียร้อยละสูงที่สุด (52.66) 
รองลงมาคือ ด้านภาษา (49.78) ส่วนด้านคํานวณมีคะแนนเฉล่ียร้อยละตํ่าที่สุด (40.71) 
 

ตารางที่ 3  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน  
 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1                     

เทียบกับระดับประเทศ 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ 

ระดับประเทศ สพป.สุราษฎรธ์านี เขต 1 ผลการเปรียบเทียบ 
ด้านภาษา 46.64 49.78 +3.14 
ด้านคํานวณ 40.71 40.71 เท่ากับระดับประเทศ 
ด้านเหตุผล 48.56 52.66 +4.10 

รวม 45.30 47.72 +2.42 
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 จากตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน                
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เทียบกับระดับประเทศ
พบว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 สูงกว่าระดับประเทศ              
ทั้งโดยภาพรวม และรายด้าน  ยกเว้นด้านคํานวณ  มีค่าเฉล่ียเท่ากับระดับประเทศ 
 

ตารางที่ 4  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน  
 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต 1   
 เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2557-2558 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ 

ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ผลการเปรียบเทียบ 
ด้านภาษา 53.80 49.78 -4.02 
ด้านคํานวณ 42.03 40.71 -1.32 
ด้านเหตุผล 52.26 52.66 +0.40 

รวม 49.36 47.72 -1.64 
  
 จากตารางที่ 4 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน                
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต 1  เปรียบเทียบระหว่าง              
ปีการศึกษา 2557-2558  พบว่า  โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยร้อยละลดลง  เมื่อแยกเป็นรายด้าน  ลดลงเช่นกัน  
ยกเว้นด้านเหตุผล  เพ่ิมขึ้นร้อยละ  0.40  
 
ตารางที่ 5  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน  

 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1                     
เปรียบเทียบตามขนาดโรงเรียน 

ขนาด
โรงเรียน 

จํานวน
โรงเรียน 

จํานวน
นักเรียน 

คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ 
ด้านภาษา ด้านคาํนวณ ด้านเหตุผล รวม 

เล็ก 74 618 51.23 44.08 54.46 49.92 
กลาง 38 937 48.81 39.23 51.58 46.54 
ใหญ ่ 10 545 50.66 41.33 52.16 48.05 
ใหญ่พิเศษ 2 296 48.19 37.20 53.25 46.22 
รวมทุกขนาด 124 2,396 49.78 40.72 52.66 47.72 
  

 จากตารางที่  5  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน                
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เปรียบเทียบตามขนาด
โรงเรียน  พบว่า  โดยภาพรวมโรงเรียนขนาดเล็กมีคะแนนเฉล่ียร้อยละสูงที่สุด  (49.92)  รองลงมาได้แก่  โรงเรียน
ขนาดใหญ่  (48.05)  โรงเรียนขนาดกลาง (46.54)  และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (46.22)  ตามลําดับ 
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ตารางที่  6 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน  

 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1                         
เปรียบเทียบกับคะแนนเฉล่ียร้อยละของค่าเป้าหมายปีการศึกษา  2558 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ 

ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา  2558 

ผลการประเมิน 
ปีการศึกษา 2558 

ผลการเปรียบเทียบ 
กับค่าเป้าหมาย 

ด้านภาษา 56.80 49.78            -7.02 
ด้านคํานวณ 42.00 40.71            -1.29 
ด้านเหตุผล 63.40 52.66            -10.74 

รวม 52.36 47.72            -4.64 
  

 จากตารางที่  6  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน                
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เปรียบเทียบกับคะแนนเฉล่ีย
ร้อยละของค่าเป้าหมายปีการศึกษา 2558 พบว่า ทั้งโดยภาพรวมและรายด้านตํ่ากว่าค่าเป้าหมายที่ต้ังไว้ 
ที่ประชุม : รับทราบ 

 

3.5  งานเก่ียวกับโรงเรียนเอกชน 

3.5.1 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) 

พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ  รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  กําหนดการขับเคลื่อน
นโยบายด้านการศึกษา (รายละเอียดในเอกสารเล่มสีเขียว) สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ท่ี  1 ผลิตและพัฒนากําลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ หน้า 5 
ยุทธศาสตร์ท่ี  2 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ หน้า 6 
ยุทธศาสตร์ท่ี  3 ระบบงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือการศึกษา หน้า 7 
ยุทธศาสตร์ท่ี  4 ระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา หน้า 8 
ยุทธศาสตร์ท่ี  5 ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา หน้า 9 
ยุทธศาสตร์ท่ี  6 พัฒนาระบบการผลิต การสรรหา และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หน้า 10 
ยุทธศาสตร์ท่ี  7 ระบบการบริหารจัดการ หน้า 11 
ยุทธศาสตร์ท่ี  8 สร้างโอกาสทางการศึกษา หน้า 12 
ยุทธศาสตร์ท่ี  9 พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หน้า 13 
ยุทธศาสตร์ท่ี  10 การวิจัยเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ หน้า 14 

*จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์  
1)  หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ หน้า 19 
2)  การผลิตและพัฒนาครู หน้า 20 
3)  การทดสอบ  การประเมิน  การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา หน้า 21 
4)  ผลิต  พัฒนากําลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ หน้า 22 
5)  ICT  เพ่ือการศึกษา หน้า 23 
6)  การบริหารจัดการ หน้า 24 

 

ที่ประชุม : รับทราบ 
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3.5.2  การจัดต้ังโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา 

 ด้วย สพป.สุราษฎร์ธานี  เขต 1 อนุญาตใหจ้ัดต้ังโรงเรียนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา  
“โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธาน”ี   
ต้ังอยู่เลขที่ 2/2 หมูท่ี่ 14 ต.ช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ ์จ.สรุาษฎร์ธานี 
เปิดสอนในระดับช้ันเตรียมอนุบาล – ม.3 /ครู 15 คน ครตู่างชาติ 2 คน 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

3.5.3  รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) โรงเรียนในสงักัด สช.                     
ชั้น ป.6, ม.3, ม.6 ปีการศึกษา  2558 

รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 11 หน้า 64-68 
1) รายงานผลการทดสอบทางการศึกษา O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนในสังกัด สช  

โรงเรียน ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ รวมเฉลี่ย ลําดับที่ 

สังกัด สช. 52.67 53.53 51.76 49.20 45.97 50.63 1 

จังหวัด 52.42 52.38 40.89 46.25 44.20 47.23 2 

ภาค 48.65 48.65 39.18 41.96 41.31 43.95 4 

ประเทศ 49.18 49.18 40.31 43.47 42.59 44.95 3 

อุ่นรัก 2 ภาษา 69.88 67.24 90.00 79.52 66.45 74.62 1 

อนุบาลหนูน้อย 71.76 65.41 78.75 81.91 64.16 72.40 2 

จอย 61.99 64.34 74.79 72.80 58.60 66.50 3 

ตวงวิชช์พัฒนา 62.50 64.60 58.50 70.50 55.45 62.31 4 

ยุวศึกษา 59.05 60.68 50.20 69.70 51.99 58.32 5 

ธิดาแม่พระ 58.30 60.05 59.52 58.10 52.22 57.64 6 

ธีราศรมสุราษฎร์ 55.12 57.02 62.17 48.36 48.34 54.20 7 

วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 58.20 55.53 52.34 50.93 48.86 53.17 8 

มานิตานุเคราะห์ 56.90 57.57 52.19 51.72 47.38 53.15 9 

เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 56.58 55.11 55.94 48.89 44.49 52.20 10 

ปัญญาดี 47.35 40.35 90.15 42.65 40.09 52.12 11 

อุ่นรักเกาะสมุย 48.33 45.11 86.94 40.00 38.28 51.73 12 

อนุบาลชุลีกร 49.27 52.19 47.66 56.94 45.65 50.34 13 

เทพมิตรศึกษา 52.57 55.72 45.81 46.11 44.70 48.98 14 

อนุบาลกุลบุตร 48.85 51.69 48.08 42.31 40.12 46.21 15 

อนุบาลขวัญยืน 50.25 52.20 40.92 42.33 43.53 45.85 16 

ศรีมิลินท์อนุสรณ์ 42.78 40.89 41.94 36.11 40.06 40.36 17 

สัมพันธศึกษา 46.63 43.00 37.50 33.50 33.65 38.86 18 

เรืองดรุณีวิทยา 38.24 38.71 33.82 35.59 32.56 35.78 19 
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2) รายงานผลการทดสอบทางการศึกษา O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนในสังกัด สช  
โรงเรียน ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ รวมเฉลี่ย ลําดับที่ 

สังกัด สช. 42.45 46.47 33.77 33.73 38.05 38.89 1 

สังกัด  สพฐ. 43.44 47.32 29.95 32.45 38.21 38.27 2 

จังหวัด 41.87 45.87 30.25 32.14 37.23 37.47 4 

ประเทศ 42.64 46.24 30.62 32.40 37.63 37.91 3 

มอ.วิทยานุสรณ์ สฎ. 53.24 65.83 52.69 63.85 66.89 60.50 1 

ปัญญาดี 46.00 50.00 84.00 26.40 38.00 48.88 2 

ศิริสาธิต 46.36 54.91 33.27 45.45 47.45 45.49 3 

ธิดาแม่พระ 47.26 51.58 33.39 37.72 40.92 42.17 4 

เซนต์โยเซฟเกาะสมุย 46.71 49.57 38.12 34.92 39.30 41.72 5 

ธีราศรมสุราษฎร์ 44.19 44.69 30.85 31.15 37.15 37.61 6 

เทพมิตรศึกษา 42.41 44.97 28.62 31.74 34.41 36.43 7 

ดารุสสลามวิทยาลัย 40.07 39.86 31.00 29.71 34.86 35.10 8 

วมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 40.77 41.62 30.54 26.68 34.85 34.89 9 

ศรีมิลินท์อนุสรณ์ 37.47 37.17 27.33 23.18 27.94 30.62 10 

 
3) รายงานผลการทดสอบทางการศึกษา O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนในสังกัด สช  

โรงเรียน ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ รวมเฉลี่ย ลําดับที่ 

สังกัด สช. 47.70 38.65 27.49 26.68 32.91 34.69 2 

สังกัด  สพฐ. 47.54 38.94 23.44 25.54 32.70 33.63 4 

จังหวัด 50.19 39.94 23.44 26.12 33.31 34.60 3 

ประเทศ 49.36 39.70 24.98 26.59 33.40 34.81 1 

มอ.วิทยานุสรณ์ สฎ. 66.32 47.36 36.37 45.00 44.15 47.84 1 

ธิดาแม่พระ 55.92 43.78 30.16 30.70 36.48 39.41 2 

ศิริสาธิต 49.75 40.13 27.50 39.38 38.75 39.10 3 

เทพมิตรศึกษา 46.00 37.37 22.12 22.20 31.02 31.74 4 

ดารุสสลามวิทยาลัย 42.15 37.33 19.90 19.50 31.83 30.14 5 

วท.สุราษฎร์ธานี 45.78 35.48 18.39 19.84 29.23 29.74 6 

ศรีมิลินท์อนุสรณ์ 38.40 32.08 17.23 18.32 28.58 26.92 7 

 
ที่ประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

- ไม่มี - 



35 
ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองอื่น ๆ 

- ไม่มี - 

เลิกประชุม เวลา  15.45  น. 

 

    ลงช่ือ     ผู้จดบันทึกการประชุม 
(นางดวงมณี  ฉิมพลี) 

นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ 
 

    ลงช่ือ     ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
(นายสมชาย  สําอางค์กาย) 
ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ 


