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รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
คร้ังที ่ 6/2559 

วันที่  15  กรกฎาคม  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 นายมณีโชติ  แพเรือง รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

6 นายธนาวุฒิ  รกัษ์หน ู รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 
7 นายไพจิตร  รกัษาสรณ์ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

8 นายมนต์ชัย  วฒุิพงศ์ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

9 นางณันศภรณ์  นิลอรุณ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

10 นายสมชาย  สําอางค์กาย ผอ.กลุ่มอํานวยการ 

11 นางจรัสศรี  พรหมกล่ิน ผอ.กลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรัพย ์

12 นางสมใจ  ฉ้วนตั้น ผอ.บริหารงานบุคคล 

13 นายพรพันธุ์ศักดิ์  พาหะมาก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

14 นางอารยา  จันทว ี ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน 

15 นางทัศนีย์  รุ่งเรือง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
16 นายเจด็จ  หนแูกล้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ  (แทน)              

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
17 นางสาวประภาพรรณ  รอบคอบ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 

 อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  

18 นางสาวสุพรรณี หิริศักดิ์สกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านควนยูง 

19 นายชํานาญ หนูจีนเส้ง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านซอย 10 

20 นายอโณชัย  วิเศษกล่ิน ผู้อํานวยการโรงเรียน นิคมสร้างตนเอง  

21 นายจิรพัส  ทองสีทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านซอย 2 

22 นายพรศักดิ ์ คงฤทธิ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านท่าเพชร 

23 นายสุนัย  ตรียทุธ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านบางใหญ่  

24 นางขวญัใจ  บญุสินธุ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน ชุมชนวัดสุนทรนิวาส 

25 นางคนึงนติย์  ชัยสวัสดิ์ ครู (รกัษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางชุมโถ 

26 นายจาตุรนต์  แก้วรกัษา ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสมหวัง 
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27 นางจรยิา  ซึ้งสุนทร ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านสุชน 

28 นางสาวริยาภรณ์  ยงคณะ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดกลางใหม่ 

29 นายนันทวัฒน์  สุวรรณนติย ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน  วัดโพธิ์นิมิต  

30 นายพงศ์ศักดิ์  ปัญญานันท ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดท่าทอง 

31 นายสุชาติ  ราชแป้น ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านสันติสุข  

32 นางปุญชรัศมิ ์ ชยับุญ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดนทีคมเขต 

33 นายวัฒนา  ชัยสวัสดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดแหลมทอง  

34 นายไพรัตน์  เพชรทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน อนุบาลสุราษฎร์ธาน ี

35 นายศุภชัย  เวชกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านโพหวาย 

36 นายประสาน  บัวนเพชร ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดบางใบไม ้

37 นายนิวัต ิ ทวยเจริญ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลอสุข 

38 นายสุชาดา  ล่ิมสวสัดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดประสิทธาราม 

39 นายสุระชัย  ไสยรินทร ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดบางกล้วย 

40 นางสาวสุดใจ  สุวรรณวิเชียร ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดชลธาร  

41 นายสุระชัย  ไสยรินทร ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน   วัดบางกล้วย 

42 นายไพรัตน์  ภูวร ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดบุญบันเทิง  

43 นายกฤษณะ  นคิมประศาสน์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านทอหญ้าปล้อง 

 อําเภอกาญจนดิษฐ์   

44 นายจํานงค์  นวลขาว ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลองสระ  

45 นายจรูญ  เมืองเสน ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดคงคาล้อม 

46 นายจีระวัฒน์  รินเกล่ือน ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านม่วงลีบ 

47 นายนฤนาท  สงพรหม ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านกําสนประชาสรรค์  

48 นายวิชิต  ยะพงค์ ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกําสนราษฎร์อทุิศ 

49 นางสุริยา  เครอืรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดเขานางเภา 

50 นายสุติยะ  ชูหนู ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดวังไทร 

51 นายพรศักดิ์  เสียงเพราะ ผู้อํานวยการโรงเรียน  บ้านคีรีรอบ 

52 นายวินัย  จันทร์สว่าง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านไสใน  

53 นายสัญญา  รอดดํา ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านแม่โมกข์  

54 นายขวัญชยั  ชชู่อเกต ุ ผู้อาํนวยการโรงเรียน บ้านบ่อน้ําร้อน 

55 นายปฏิวัติ  แกว้รัตนา ครูชํานาญการพิเศษ (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกงหนงิ  

56 นายสุขสวัสดิ ์ จิตติอาภรณ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านศิลางาม 

57 นางสุจิรา  สังขรัตนบวร ครูชํานาญการพิเศษ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ้านใน 

58 นางพรพรรณ  ใจซื่อ ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 

59 ว่าที่ ร.ต.อัมโร  รักช่วย ผู้อํานวยการโรงเรียน  ไทยรฐัวิทยา 88  (บ้านคลองควน) 
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60 นางภาวนา  เทพทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดอุทยาราม  

61 นายจิตณรงค์ ชยัชนะ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านดอนหลวง 

62 นางสาวบุญพา  พรหมณะ ครู (รกัษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านวงัทองสามัคคี 

63 นายนิคม  บัวแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดประสพ 

64 นางสาวนันทยาภรณ์  ซ้ายพัฒน์ ครูชํานาญการ (รกัษาการ)  ผู้อาํนวยการโรงเรยีนบ้านดอนสน   

65 นายเดโช  ใจด ี ครูชํานาญการพเิศษ (รักษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดดอนยาง  

66 นางสาวเพ็ญจา  จันทร์ชุมแสง ครู (รกัษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรยีนบ้านท่าโพธ์ิ  

67 นายวิชาญ  วิชยัดิษฐ ์ ครูชํานาญการ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม  

68 นางเพ็ญทิพย์  เมฆะจํารูญ ครูชํานาญการ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดติถานุเคราะห์)  

69 นางรัตน์เกล้า  จันทร ครูวิกฤติ (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบ่อโฉลก  

70 นางสมบุญ  บญุแก้ว ครูชํานาญการ (รกัษาการ)  ผู้อาํนวยการโรงเรยีนบ้านทับทอ้น  

71 นายพินิต  แสงแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านบางสําโรง 

72 นายจรูญศักดิ์ เอกเพชร ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดเขาแก้ว 

73 นายสุเทพ  ประเสริฐ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดแสงประดษิฐ ์

74 นายพรทิพย์ เพชรเกือ้ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดวชิรประดิษฐ ์

75 นายมานิต  จิตสงค์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดนิกรประสาท  

76 นางดวงพร  ดุษฎี รองผู้อํานวยการโรงเรียนวัดกาญจนาราม  

77 นายสุรเชษฐ ์ ปานแดง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหนองเปล  

78 นางจุร ี วิชิตแยม้ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดพ่วง 

79 นางพิลาวรรณ  ชัยรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านปากกะแดะ 

80 นายวันชัย  เกิดพัฒน์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บา้นท่าเสาเภา  

81 นายวีระพงค์  ไชยามาตย ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดกงตาก 

82 นายประจักษ์  หนูหลิบ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านควนราชา 

83 นายทนุพันธ์  หริัญเรือง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านห้วยด่าน  

84 นางยุพา  ลิมสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหัวหมากบน 

85 นางสาวสุดาณี  ทับสวัสดิ ์ ครูชํานาญการ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหัวหมากล่าง 

86 นายโกวิทย์  หตีนาคราม ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านห้วยโศก 

87 นายสาโรจน์  โกละกะ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านมะม่วงหวาน  

88 นางศิรมา  เสนยิ้ม ครู (รกัษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไสขาม 

89 นางศุภรัตน์  เทพเล่ือน ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดปากคู 

90 นายสิทธิพล พรหมมณ ี ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านไสตอ 

91 นายประพันธ ์ โชติช่วง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลองกรดู  

92 นายวินัย  เมฆเสน ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดพุฒ 

93 นางจิรฉัตร  ไชยสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน  บ้านควนนิมิต 
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94 นายพีรพงษ์  พรรพคช ผู้อํานวยการโรงเรียน  บ้านวังหวาย 

 อําเภอดอนสัก   

95 นายจรัญ  ทําการเหมาะ ผู้อํานวยการโรงเรียน  บ้านคลองคราม 

96 นางนภารัตน์  พิมพ์เดช ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้9 

97 นายสมใจ  สิกขวัฒน์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านดินแดงสามัคคี 

98 นายจําลอง  คงสุข ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดคีรีวง  

99 ว่าที่ ร.ต.หญงิสุวรรณเพ็ญ ปิ่นบาง ครูชํานาญการ (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบา้นใหม่สามัคคี  

100 นายรังสฤษฎ์  พิณนุราช ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคอกช้าง 

101 นางวินันทา  จุย้จุลเจิม ครูชํานาญการ (รกัษาการ) ผู้อาํนวยการโรงเรยีนบ้านดอนเสาธง  

102 นายธรากร  สงฤทธิ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดนอก  

103 นายสุนทร  ทองศร ี ครูชํานาญการ (รกัษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรยีนบ้านศรีชัยคราม  

104 นายวิตร  วงศ์พงษ์คํา ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดชลคราม 

105 นายศิรุต  สุขคุ้ม ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม  

106 นายคํารณ  ช่วงชุณห์ส่อง ผู้อํานวยการโรงเรียน ชุมชนบ้านนางกํา 

107 นายทศพร  ประยูรบุตร ผู้อํานวยการโรงเรียน  ชุมชนวัดวิสุทธชิลาราม 

108 นายอนันต์  ปานสังข ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านปากดอนสัก 

109 นางสาวอารี  มลไชย ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านเกาะนกเภา 

110 นายพูลสวัสดิ์ ใจเต็ม ผู้อํานวยการโรงเรียน อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดษิฐ ์

111 นายอนันต ์ ปานสังข ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านปากดอนสัก 

112 นายจรัส  เดชศร ี ครูชํานาญการ (รกัษาการ)  ผู้อาํนวยการโรงเรยีนบ้านห้วยเสียด  

113 นายวีระพัฒน์  ช่วยบํารงุ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดสิงขร  

114 นายวิชัย  มาศศรี ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านน้ําฉา  

115 นายพีระพล  สาระคง ผู้อํานวยการโรงเรียน เกาะพลวย 

 อําเภอเกาะสมุย   

116 นายวิสาร บุญล่ี ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านดอนธูป 

117 นายบัญญัติ  พลูผล ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านอ่างทอง 

118 นางสาววรรณา  จินา ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดแจ้ง 

119 นายทวี  ลัภกิตโร ครูชํานาญการพิเศษ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดนาราเจริญสุข 

120 นายสุขเกษม  ยมบุญ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดคีรีวงการาม 

121 นางสาวพิไลวรรณ  ไชยราช ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนา้ค่าย 

122 นายสุรเดช  พูลติ้ม ครูชํานาญการ (รกัษาการ)  ผู้อาํนวยการโรงเรยีนวัดสันติวราราม  

123 นางสวาท  มีเพยีร ครูชํานาญการ (รกัษาการ) ผู้อาํนวยการโรงเรยีนวัดประเดิม  

124 นางนัทธี  ศรีคง ครูชํานาญการ (รกัษาการ) ผู้อาํนวยการโรงเรยีนวัดคุณาราม  

125 นายเทพบรรจง  พูลสวัสดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดกลาง  
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126 นางปิยารตัน์  ผลผลา ครูชํานาญการ (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนวดับุณฑริการาม  

127 นางสาวเบญจวรรณ  บญุสิน ผู้อํานวยการโรงเรียน  วัดสว่างอารมณ ์

128 นายโสมนัส  ศรีขวัญ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหาดงาม 

129 ว่าที่ พ.ต.มนตร ีอินทร์แก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านปลายแหลม 

130 นางมนพันธ์  เพ็งทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน  บ้านแหลมหอย   

131 นางวณิชชา  เดีย่ววาณิชย ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน  วัดภูเขาทอง 

132 นายสุชาติ  สุขสม ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านบ่อผุด 

133 นางกิตติยา  ทองหยดั ครูชํานาญการ (รกัษาการ)  ผู้อาํนวยการโรงเรยีนบ้านบางรกัษ ์

 อําเภอเกาะพะงัน   

134 นายทนงศักดิ์  หิมทอง ผู้อํานวยการโรงเรียน ชุมชนบ้านใต ้

135 นายสิทธิพล ลีแสน ผู้อํานวยการโรงเรียน  บ้านท้องนายปาน 

136 นางสิริภรณ์  พาทีธรรม ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหาดริ้น 

137 นายวิโรจน์  ทองถงึ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านเกาะเต่า 

138 นางเสาวภา ตันเกียรติพงัน ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 

139 นายสุวัช เพียรเกษตร ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านมะเดื่อหวาน 

140 นางสาวนิภาพร  บินสัน ผู้อํานวยการโรงเรียน  บ้านโฉลกหลํา 

141 นายวัชรินทร์  วรเวทย์ชลิต ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดสมัยคงคา 

142 นายสมเกียรติ  ช่วงโชต ิ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านศรีธนู  

ผู้เข้าร่วมประชมุ 

1 นางสาวพิมพ์มาดา  เรืองนุ้ย นักประชาสัมพนัธ์ชํานาญการพิเศษ 

2 นางดวงมณี  ฉิมพลี นักจัดการงานทัว่ไปชํานาญการพิเศษ 

3 นางสิรภัทร  เซีย่งฉิน นักประชาสัมพนัธ์ชํานาญการ 

4 นางสาวณัฏยา  เขียวสวัสดิ ์ เจ้าหน้าทีธุ่รการ 

5 นายสุภณัฐ  วีแก้ว ช่างไม้ ระดับ 4  

6 นายชูศักดิ์  สวนานนท ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนศรีมิลินท์อนุสรณ ์

ผู้ไม่มาประชุม   

1 นายสุมนต์  ศิรธิรรม รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  (ไปราชการ) 

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

1) จุดเทียน-ธูปบูชาพระรัตนตรัย 
2) ที่ประชุมร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระ 
3) ชม VTR ประมวลภาพกิจกรรมในรอบเดือนมิถุนายน 2559 
4) มอบเกียรติบัตร 
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4.1  สถานศึกษาที่เข้าร่วมพธิีทบทวนคาํปฏิญาณและสวนสนาม                                                       

เนื่องในวันคลา้ยวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจําปี 2559 (1 กรกฎาคม 2559) 
 (1)  โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี  (4)  โรงเรียนบ้านห้วยโศก 
 (2)  โรงเรียนวัดสมหวัง   (5)  โรงเรียนบ้านแม่โมกข ์

(3) โรงเรียนวัดโพธ์ินิมิต   (6)  โรงเรียนศรีมิลินท์อนุสรณ์ 

4.2 นักเรียนทีไ่ด้คะแนนเต็ม 100 คะแนนจากการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน                    
(O-NET) 

 ด้วย สพฐ. ได้มอบเกียรติให้กับนักเรียนนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการทดสอบ
ทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจแก่นักเรียนดังกล่าว ได้แก่ 

ที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน 
1 เด็กชายกฤษธนพล  จินตรานันท์ อนุบาลสุราษฎร์ธานี  
2 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ดาราสิชฌน์ บ้านปากกะแดะ 
3 เด็กชายภูตะวัน  พันธรักษ์ วัดกลางใหม่ 
4 เด็กหญิงบัณฑิตา  นาคูณ บ้านบางใหญ่ 
5 เด็กหญิงณฐินี  พงษ์ปิยะประเสริฐ อนุบาลสุราษฎร์ธานี  
6 เด็กชายรัชชานนท์  ป่ินหมวด วัดกงตาก 
7 เด็กหญิงณัฐกานต์  หมัดสว่าง วัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 
8 เด็กหญิงสุทธิดา  แก้วกล้า บ้านแหลมหอย 
9 เด็กหญิงชรินรัตน์  อ่ิมเสถียร บ้านอ่างทอง 

4.3  โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  ประจําปี 2559 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้แก่ 
 * โรงเรียนบ้านท้องนายปาน 

4.4  โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี  ประจําปี 2559 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้แก่ 
 * โรงเรียนบ้านดอนสน 
 * โรงเรียนวัดประสิทธาราม 
 * โรงเรียนวัดพ่วง 
 * โรงเรียนบ้านวังทองสามัคคี 

4.5  ลูกจ้างประจําดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามโครงการคัดเลือกข้าราชการและ
ลูกจ้างประจํา สพฐ.ดีเด่น ประจําปี 2559 ได้แก่ 

 *  นายสุภณัฐ  วีแก้ว  ช่างไม้ ระดับ 4 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

5) แนะนําผู้บรหิารสถานศึกษา 
 ผลการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งต้ัง ให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษาสําหรับ

สถานศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ สังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ดังน้ี  
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ที ่ ชื่อ – สกุล ตําแหน่งและสงักัด ตําแหน่งที่ได้รับการแต่งต้ัง ต้ังแต่วันที่
1 นางสาวอารี  มลไชย รอง ผอ.รร.วัดท่าไทรฯ 

สพป.สฎ.1 
ผอ.รร.บ้านเกาะนกเภา 16 ม.ิย. 59 

2 นายสิทธิพล  ลีแสน ครู รร.กาญจนาภิเษกสุราษฎร์ธานี 
สพม.เขต 11

ผอ.รร.บ้านท้องนายปาน 16 ม.ิย. 59 

3 นางสาวนิภาพร  บินสัน ครู รร.เกาะสมุย 
สพม.เขต 11

ผอ.รร.บ้านโฉลกหลํา 16 ม.ิย. 59 

4 นางสิริภรณ์  พาทีธรรม รอง ผอ.รร.บ้านวังน้ําเขียว 
อ.บางสะพาน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ 1

ผอ.รร.บ้านหาดริ้น 22 ม.ิย. 59 

ประธาน :  ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนและนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร และยินดีต้อนรับคณะผู้บรหิาร                     
ที่ได้รับการแต่งต้ังโรงเรียนในสังกัด ทั้ง 4 ราย  พร้อมทั้งเน้นยํ้าการปฏิบัติตนให้ต้ังมั่นอยู่ใน                    
ความซื่อสัตย์สจุริต,  การเงิน  และชู้สาว  และให้ต้ังเป้าหมายการทําการงานที่ชัดเจน เพ่ือให้                  
เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ราชการ  และดําเนินการตามระเบียบวาระประชุมดังน้ี 

ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
1.1  เรื่องแจ้งจากการประชุม ผอ.สพท. ทั่วประเทศ (13-14 กรกฎาคม 2559) 

ประธาน :  นโยบายของกระทรวงศกึษาธิการ 
1.1 การบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 15 สิงหาคม 2559  ให้ทุกจังหวัด จัดระบบโรงเรียน

ขนาดเล็กทั้งหมด นักเรียนต้ังแต่ 20 คนลงมา จะต้องจัดกลุ่มในการบริหารจัดการ 
(ไม่ยุบเลิก)  จัดสรรงบประมาณโรงเรียนละ 50,000 บาท ในลักษณะรวมช้ัน 
รวมโรงเรียน ในนาม ศธจ.  

1.2 เกลี่ยอัตรากําลังครู มีเป้าหมายในปีน้ี ให้พอดีเกณฑ์                                          
ในส่วนของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ดังน้ี 
(1) ตําแหน่งว่างที่จัดสรรไว้เพ่ือเรียกบรรจุ ผูส้อบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีไว้ 18 ตําแหน่ง  
     - มารายงานตัวครั้งแรก ส่งตัวไปโรงเรียนแล้ว      15  คน 
     - เรียกเพ่ิมอีก  1 คน                         เป็น     16  คน 
     - ไม่รายงานตัว                                            2  คน (หมดบัญชี) 

               (2) ตําแหน่งที่จัดสรรไว้สําหรับสอบแข่งขันครผูู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559     16 ตําแหน่ง 
               (3) ตําแหน่งว่างจากการเกษียณอายุราชการ ปีงบฯ 2559                                    

ที่ สพฐ. จัดสรรให้เพ่ิม 36 ตําแหน่ง  รวม 70 ตําแหน่ง 
                        สภาพอัตรากําลังครู สงักัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 (10 มิ.ย. 59) ไม่คิด

พนักงานราชการและอัตราจ้างจากเงินงบประมาณ ตํ่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ตําแหน่ง  
42 อัตรา แต่เมื่อรวมพนักงานราชการและอัตราจ้างจากเงินงบประมาณ จะเกินเกณฑ์ 
84 ตําแหน่ง ทัง้น้ี สพป.สฎ.1 จะดําเนินการเกลี่ยตําแหน่งว่างจากโรงเรียนเกินเกณฑ์
ไปตํ่ากว่าเกณฑ์ 

1.3 เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน  ขณะน้ีให้โรงเรียนดําเนินการรายงาน ได้แก่ 
โรงเรียนบ้านโพหวาย, โรงเรียนวัดสมหวัง และโรงเรียนวัดภูเขาทอง โปรแกรม
ดังกล่าว จะไปปรากฏข้อมูลที่ กศน. มีลักษณะที่แตกต่างกัน  เด็กตกหล่นไม่ได้เข้ามา
ในโรงเรียนเลย  เด็กออกกลางคัน  ได้เข้ามาในระบบการศึกษาต่อไป 

1.4 โครงการการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้  มีเพ่ิมขึ้นเป็น 70  โรงเรียน  500 กว่าโรงเรียน
ในจังหวัด 

1.5 การจ้างครูเกษียณมาสอน  77 ตําแหน่งที่เกษียณปีน้ี  
1.6 โรงเรียนประชารัฐ 4 โรง โรงเรียนสามารถนําภาครัฐ  ภาคเอกชน และ ภาคประชาชน 

สังคม ร่วมบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
1.7 การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง
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   การทํางานที่สาํคญัตามกรอบนโยบายกระทรวงสู่การปฏิบัติ 

1. ให้ครใูช้ศักยภาพในการสอนอย่างเต็มที่ภายใน 5 ปี  
ผลิต   
 - สร้างมาตรฐานการผลิตทั้งปริมาณ  และคณุภาพ 
พัฒนาคร ู
 - ให้ตรงจุด  จากการประเมินครู  และหรือ  จากผล O-NET  
 - ใช้การอบรม  TEPE  Online  อย่างกว้างขวาง 
 - ใหจ้ังหวัดเป็นฐานจัดการอบรม 
การคัดสรรผู้บริหารสถานศึกษา Coaching  ในสถานศึกษา  ระดับเขต  ระดับจังหวัด   
ทําให้การเลื่อนและคงวิทยฐานะเป็นเรื่องเดียวกับการพัฒนาครู การวิจัยในโรงเรียน          
และผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน 
- การผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 - การ Boot Camp 
 - ครผูู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
 - มหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง 
 - การทดสอบครูที่สอนวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์                               
       ในระดับช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 3 
 - ปรับปรุงหลกัสูตรให้เป็นหลักสูตรเดียว 
 - แผนงานพัฒนาครูระดับจังหวัด 
 - การเรียนการสอนพลังประชารัฐด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ                   
   พัฒนาผู้นํา (E5) คณะทํางานชุดที่ 2 
 - การพัฒนาครูและผู้อํานวยการสถานศึกษา 
ทําให้การเลื่อนและคงวิทยาฐานะเปน็เรื่องเดียวกับ.....และผลสัมฤทธิข์องนักเรียน 

- โครงการการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 - โครงการ Boot Camp  
 - โครงการครูผูท้รงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
 - โครงการมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง 
 - โครงการทดสอบครูที่สอนวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ ในระดับช้ัน ม.3 
 - ปรับปรุงหลกัสูตรครูให้เป็นหลักสูตรเดียว 
 - แผนงานพัฒนาครูระดับจังหวัด 
 - โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพ้ืนฐานและพัฒนาผู้นํา (E5)  
            คณะทํางานด้านพัฒนาครูและผูอํ้านวยการสถานศึกษา 

2. ปรับระบบการสอน O-NET ให้เปน็ที่ยอมรบัและสะท้อนถึงคุณภาพของการจัด
การศึกษา ภายในปี 2560 
    - ทําให้ข้อสอบ O-NET สอดคล้องกับการเรียนการสอน 
    - จัดทํา Test Blue Print 
    - ให้มีการจัดทํา  Item Card 
    - ให้ความสาํคัญกับกระบวนการคัดเลือกคนออกข้อสอบและผู้ตรวจข้อสอบ 
    - เฉลยข้อสอบ 
    - วิเคราะห์ผล O-NET เพ่ือนําไปปรบัปรุงคุณภาพการจัดการสอน 
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3. จะทําใหเ้ด็กเรยีนท่องจําให้นอ้ยลง  ฝึกคิดวิเคราะห์  แก้ปัญหา และสามารถนาํไป

ประยุกต์ใชใ้นชีวิตประจําวันมากขึ้น  ครบทุกโรงเรียนภายใน 2 ป ี
- ทุกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการลดเวลาเรียน  เพ่ิมความรู้  ให้จัดกิจกรรมที่เน้นครบ 4 ปี 
- ปรับกระบวนการสอนของครูที่เน้นให้เด็กเกิดความคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 
- โครงการทดสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลางในรูปแบบอัตนัยและปรนัย                
ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ 

- โครงการสอนพลังประชารัฐด้านการศึกษาพ้ืนฐานและพัฒนาผู้นํา (E5) 
4. จะทําให้มีการเรียนการสอน  STEM ศึกษา (Science  Technology  Engineering  

and  Mathematics)  ศึกษาครบทุกโรงเรียน ภายใน 5 ปี 
      - ขับเคลือ่นการจัดกิจกรรม  STEM  ในกระบวนการเรียนการสอน 

5. ยกระดับภาษาอังกฤษให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                    
ในชีวิตประจําวันได้  ภายใน 3 ปี 

- สร้างแรงจูงในการเรียนภาษา (Eng 24)  
- จัดทํา  application (Echo Hybrid, Echo English) 
- พัฒนาครูภาษาอังกฤษ  ผ่านกระบวนการ  Boot Camp 
- ปรับช่ัวโมงเรียนและเน้นการเรียนการสอนเพ่ือการนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
- สร้างสภาพแวดล้อม 

6. จะทําใหค้รคูรบตามเกณฑ์  ภายใน 1 ปี จะทําให้มีครูประจําชัน้ครบทุกห้อง               
ภายใน 2 ปี  จะทําใหค้รูตรงสาขาภายใน 5 – 10 ป ี

- ปรับเกณฑ์การคิดอัตราให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
- จัดทําแผนอัตรากําลังครูล่วงหน้า 10 ปี 
- เกลี่ยอัตรากาํลังโดยยึดประโยชน์ทางราชการเป็นหลัก 
- ให้บรรจุทดแทนอัตราครูที่เกษียณอายุภายในเดือนตุลาคม (ของทุกปี) 
- จ้างครูให้ตรงกับสาขาที่ขาดแคลน และตรงกับพ้ืนที่ที่ขาดแคลน การบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก 

7. จะผลิตกําลงัคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศ 
- จัดทําฐานข้อมูล  Demand/ Supply side  ให้มีความทนัสมัยภายใน 1 ปี 
- ใหส้ถานศึกษาเปิดหลักสูตรที่เป็นไปตาม demand side 

        (Rd-Profile  มหาวิทยาลัย  และ อาชีวศึกษา)  ภายใน 10 ปี  
- โครงการทวิภาคี  ทวิวุฒิ  ทวิศึกษา  หลกัสูตรอาชีพระยะสั้นในโรงเรียนสามัญ         
และ กศน.  

- ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนตามขีดความสามารถและความสนใจ  โดยแนะแนว
ผู้ปกครองและนักเรียน 

- กรอ.อศ. และ โครงการสานพลังประชารัฐด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (E2) 
8. ให้เด็กทุกคนได้เข้าเรียน/ ให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทยีมกัน 

- จัดการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
- บูรณาการการแก้ปัญหาเด็กกลางคันและเด็กตกหล่นอย่างเป็นระบบภายใน           

6 เดือน  โดยเน้นการจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่นหลากหลาย และเป็นไปตาม               
ความต้องการ 
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- ดูแลเด็กทีม่ีความต้องการจําเป็นพิเศษ  (เด็กที่มีความสามารถพิเศษ เด็กพิการ  
และเด็กด้อยโอกาส)  โดยจัดการศึกษาแบบโรงเรียนเฉพาะการจัดการเรียนรวม
และศูนย์การเรียน 

9. ผลิตคนดีสูส่ังคม 
- พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมในสถานศึกษา 
- ให้เด็กมคี่านิยมและความเป็นพลเมือง 
- โรงเรียนคุณธรรม 
- กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนาร ี
- โครงการโรงเรียนปลอดขยะและธนาคารขยะ 
- โรงเรียนสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพ้ืนฐานและพัฒนาผู้นํา (E5) 
- โครงการโตไปไม่โกง/โรงเรียนสุจริต 
- โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

10. ซ่อมบ้านพักครูให้เสร็จภายในปี 60 ทั้งหมด 40,000 หลงั  
ในส่วนของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 มีบ้านพักครู จํานวน 115 หลัง แยกเป็น 

- ชํารุดไม่สามารถซ่อมแซมได้      จํานวน  21  หลัง  
- มีครูพักอาศัย                       จํานวน  60  หลัง  
- ว่าง แต่สามารถซ่อมแซม         จํานวน  24  หลัง  

จะดําเนินการของบฯ ทั้งจังหวัด จํานวน 749 หลัง (สพป.สฎ.1 – 115 หลัง,               
สพป.สฎ.2  -194 หลัง, สพป.สฎ.3 – 161 หลัง และ สพม.เขต 11 – 79 หลัง)  

11. การแก้ปัญหาความทุจริตและประพฤติมิชอบ ต้ังแต่ปี 60 
 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

  รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสงักัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ครั้งที ่5/2559                    
เมื่อวันที่  17  มิถุนายน  2559 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (รายละเอียด               
ได้แจ้งทางเว็บไซด์ www.surat1.go.th) 
มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2559  เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน  2559 

ระเบยีบวาระที่  3  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
รองไพจิตร : 
3.1 งานบริหารบุคคล 

3.1.1  ให้ผู้บังคับบัญชาสอดส่องพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาสอดส่องพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามคําสั่ง

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ให้ปฏิบัติงานมุ่งเน้นประโยชน์สุขของประชาชนและส่วนรวมเป็นที่ต้ัง โดย
น้อมนําหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี             
มีคุณธรรม  จริยธรรม  ครองตนอยู่ในระเบียบวินัยและซื่อสัตย์สุจริต  ไม่ใช้อํานาจหน้าที่เอ้ือประโยชน์ให้กับตนเอง
หรือบุคคลอ่ืน  รวมทั้งไม่ใช้อํานาจตามกฎหมายในการอนุมัติ  อนุญาต  เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย  ทั้งน้ี  หากพบการกระทําผิดหรือไม่เหมาะสมให้ดําเนินการตามระเบียบ/กฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วย 
รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 1  หน้า 10-12 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติในส่วนที่เก่ียวข้อง 
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ที่ประชุม : รับทราบ 

 
3.1.2 การนํารายชื่อเป็นผูส้อบแข่งขันได้ในตําแหนง่ครผูู้ช่วย ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศึกษาทุกบัญชีในจังหวัดสรุาษฎรธ์านี และบญัชขีอง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 11 มาเป็นบัญชีผูส้อบแข่งขันได้ ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎรธ์านี                            
อีกบัญชหีนึง่   
ด้วยสํานักงาน ก.ค.ศ. ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายช่ือผู้สอบแข่งขันไดในบัญชีหน่ึงไปขึ้น

บัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอ่ืน ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยให้
แต่ละ กศจ. ดําเนินการนําบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  ทุกบัญชีในจังหวัด  
และบัญชีของ อ.ก.ค.ศ.มัธยมศึกษาที่มีพ้ืนที่ครอบคลุมในจังหวัดน้ัน มาจัดทําเป็นบัญชีรวมของ กศจ.อีกบัญชีหน่ึง 
โดยแยกเป็นบัญชีในแต่ละวิชาเอก  ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 45 วันนับแต่วันที่ สํานักงาน ก.ค.ศ.มีหนังสือ
แจ้งหลักเกณฑ์ 

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดได้มีหนังสือแจ้งผู้สอบแข่งขันได้ที่ขึ้นบัญชีของ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่
การศึกษา  เพ่ือสอบถามความประสงค์ที่จะรับการประเมินเพ่ือจัดลําดับที่  และตาม มติคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ในการประชุมคร้ังที่ 4/2559  เมื่อวันที่ 17  มิถุนายน  2559  ได้อนุมัติให้ดําเนินการประเมิน
ผู้สอบแข่งขันได้ของ อ .ก .ค .ศ .เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี ทุกบัญชี  และ อ .ก .ค .ศ .                 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม เขต 11  เพ่ือจัดลําดับที่เป็นผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี              
ตําแหน่งครูผู้ช่วย อีกบัญชีหน่ึง  ซึ่ง คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดได้ดําเนินการประเมินผู้สอบแข่งขันได้ใน
ตําแหน่งครูผู้ช่วยเพ่ือจัดลําดับที่ไปแล้ว  เมื่อวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2559  และสําหรับบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใน           
กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี ที่มีบัญชีเดียว          
ให้ยกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็นผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี   ซึ่งคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดได้ประกาศรายช่ือเพ่ือจัดลําดับที่เป็นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ลงวันที่  12  
กรกฎาคม  2559  จาํนวน  10 กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก  ดังน้ี 
 กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่ต้องมีการประเมิน   จํานวน  6  กลุ่มวิชา 
  1. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกภาษาไทย   จํานวน  121  ราย 
  2. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกนาฏศิลป์   จํานวน  42  ราย 
  3. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ   จํานวน  2  ราย 
  4. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว จํานวน  5  ราย 
  5. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกการวัดผลและการประเมินผล จํานวน  35 ราย 
  6. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกการเงิน/บัญชี   จํานวน  33  ราย 
 กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่ยกบญัชีผูส้อบแข่งขันได้ที่มีบัญชเีดียว  จํานวน  4  กลุ่มวิชา 
  1. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย  จํานวน  325  ราย 
  2. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกประถมศึกษา   จํานวน  36  ราย 
  3. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกศิลปศึกษา   จํานวน  60  ราย 
  4. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์   จํานวน  21   ราย 
 ทั้งน้ีได้ประกาศรายช่ือเพ่ือจัดลําดับที่เป็นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ทางเว็บไซต์ของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  เรียบร้อยแล้ว 

อน่ึงการขึ้นบัญชีการยกเลิกบัญชีและการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุและแต่งต้ัง  มีรายละเอียดดังน้ี             
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชผีู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ.สุราษฎรธ์าน ี
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การข้ึนบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขนัได้แต่ละรายในบัญชีของ กศจ.สุราษฎร์ธานี จะมีเท่ากับอายุ 
การข้ึนบัญชีเดิมที่เหลืออยู่  ทั้งน้ีผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีของ กศจ. ยังคงมสีิทธ์ิเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชี อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนที่การศึกษาในลําดับทีเ่ดิมและมีอายุการข้ึนบัญชีเทา่เดิม 
  ผู้สอบแข่งขันได้จะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีเมือ่ผู้น้ันมีกรณีใดกรณีหน่ึง ดังต่อไปน้ี 

(1) ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังจากบัญชี อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาเดิม 
(2) ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังตามบัญชีน้ี 
(3) ขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งต้ังตามบัญชีน้ี 
(4) ไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุและแต่งต้ังตามกําหนด 
(5) ไม่อาจรับการบรรจุและแต่งต้ังตามวันที่กําหนดได้ 
ผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดถูกยกเลกิการข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามข้อ (4) และ (5) ไปแล้ว ถ้ามี 

เหตุผลอันสมควรและบัญชียังไม่ยกเลิก กศจ.สุราษฎร์ธานี อาจอนุมัติให้ขึ้นบัญชีไว้ตามเดิมก็ได้  
การเรียกตัวผูส้อบแข่งขนัได้มาบรรจุและแต่งต้ัง 

1) กรณีเขตพ้ืนที่การศึกษาใด มบัีญชีผู้สอบแขง่ขันได้ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา   
ให้เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา  น้ัน 
  สําหรับบัญชีผูส้อบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ.มัธยมศึกษา  ให้บรรจุและแต่งต้ังได้ในทุกจังหวัด 
ที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานั้นมีพ้ืนที่ครอบคลุม 

2) กรณีเขตพ้ืนที่การศึกษาใดไมม่ีผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือม ี
แต่เรียกหมดบัญชี หรือถูกยกเลิกบัญชีแล้ว  ให้เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ.สุราษฎร์ธานี 
  กรณีการขอรายช่ือผู้สอบแข่งขันได้ของ กศจ.อ่ืน เมื่อผู้มีอํานาจตามมาตรา 53  ดําเนินการ          
บรรจุและแต่งต้ังผู้สอบแข่งขันได้แล้ว  จะยกเลิกการข้ึนบัญชีเดิมของผู้ทีไ่ด้รับการบรรจุและแต่งต้ังแล้ว 

3) การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้  จะมีหนังสือเรียกตัวผู้สอบแขง่ขันได้ตามลําดับที่ตามจํานวน 
ตําแหน่งว่างในแต่ละกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก  โดยทําหนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้โดยตรง 
เป็นรายบุคคล ก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่า 10 วัน  นับแต่วันประทับตราลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทาง   
ตามท่ีอยู่ที่ปรากฏในเอกสารการสมัคร 

 

ที่ประชุม : รับทราบ 

3.2  งานบริหารท่ัวไป 
รองมณีโชติ : 

3.2.1  กําหนดวันหยุดราชการประจําปี 2559 เพิ่มเปน็กรณีพเิศษ 
ด้วยสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ได้แจ้งการพิจารณากําหนดวันหยุดราชการประจําปี 2559                

เพ่ิมเป็นกรณีพิเศษ สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 
 กําหนดให้เป็นวันหยุดราชการเพ่ิมเป็นกรณีพิเศษ 2 วัน 

o วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2559 
o วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2559 

 ส่วนรัฐวิสาหกิจ  สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป 
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 ในกรณีหน่วยงานใดที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจําเป็นหรือราชการสําคัญ 

ในวันดังกล่าว โดยได้กําหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิด                 
ความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานน้ันพิจารณาดําเนินการ
ตามที่เห็นสมควร โดยมิให้เกิดความเสียงหายต่อทางราชการและประชาชน 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม : รับทราบ 

3.2.2  ประกาศผลการคัดเลอืกผลงาน  
                ด้วยสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา แจ้งผลการคัดเลือกผลงาน ดังน้ี 
1) หน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรม “ระดับภูมิภาค” ประจําปี 2559   

รางวัล ผู้ได้รับรางวัล ชื่อผลงาน 
เหรียญทอง * วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 

   
เครื่องรีไซเคิลโมแทนนุ่นหรือใยสังเคราะห์        
เพ่ือทําผลิตภัณฑ์ 

 * โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา นวัตกรรมเปลี่ยนนํ้าทิ้งจากยางแผ่นดิบให้เป็น
ผลิตภัณฑ์พลาสติก 

เหรียญเงิน * โรงเรียนบ้านปลายแหลม ตลาดนัด ตลาดนํ้า สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
โรงเรียนบ้านปลายแหลม 

 * โรงเรียนบ้านท่าเสาเภา 
 

ธรรมาภิบาลบ้านทุ่งเขน 

เหรียญทองแดง * โรงเรียนวัดแจ้ง 
 

แผนการจัดกิจกรรมโดยการใช้วินัยเชิงบวก 
 

2) ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพ่ือเข้ารับการพัฒนาหลักสูตรผู้นําด้านจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา ประจําปี 2559 
ชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตําแหน่ง สังกัด 

* นางจริยา  ซึ้งสุนทร ผอ.รร.บ้านสุชน สพป.สฎ.1 
* นายประพัทธ์  รัตนอรุณ รอง ผอ.สพม.11 สพม.11 
* นางจุราภรณ์  คงเจริญ ผอ.รร.วัดสมหวัง สพป.สฎ.1 
* นายวันชัย  เกิดพัฒน์ ผอ.รร.บ้านท่าเสาเภา สพป.สฎ.1 
รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 3  หน้า 14-15  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม : รับทราบ 

3.2.3  การแขง่ขันกีฬาสัมพนัธ์ระหว่างสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
ด้วย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 จะเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ระหว่างสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประกอบด้วย สพป.ชุมพร เขต 1, ชุมพร เขต 2, ระนอง, สุราษฎร์ธานี เขต 1, สุราษฎร์ธานี เขต 2, สุราษฎร์ธานี 
เขต 3, ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และ สพม. เขต 11 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 259 ณ ลานเวทีกลางชายทะเลและ
บริเวณเรือจําลองจักรีนฤเบศรปากนํ้าหลังสวน จังหวัดชุมพร 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม : รับทราบ 
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3.2.3  การใชโ้ปรแกรมระบบฐานข้อมูลนกัเรียนที่ออกกลางคัน                         

ภาครัฐมีนโยบายหรือยุทธศาสตร์ในการจัดการปัญหาเด็กนักเรียนออกกลางคัน  โดยพลเอก ประยุทธ์  
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 ให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องพิจารณากําหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนที่ออกนอกระบบการศึกษา และเร่งรัดติดตามนักเรียน
เหล่าน้ันกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาให้มากที่สุด  สําหรับในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดเป็นนโยบาย 
“ยกระดับคุณภาพการศึกษา และลดความเหลื่อมล้ําให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง”                
ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา 10 ยุทธศาสตร์  สําหรับการแก้ปัญหาเด็กออกกลางคัน เป็นยุทธศาสตร์ที่ 8 โดยได้
กําหนดแนวทางแก้ปัญหาจะพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลของทุกหน่วยที่จัดการศึกษา  ประมวลผล
เป็นรายจังหวัด แล้วส่งต่อข้อมูลให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด “กศจ” เพ่ือกําหนดมาตรการ และวิธีการ
แก้ปัญหา และกําหนดให้เป็นวาระในการขับเคลื่อนด้านการศึกษาของจังหวัด  โดยใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล
นักเรียนออกกลางคัน  ซึ่งพัฒนาโดยสํานักงาน กศน. จังหวัดสตูล ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ                
ได้สั่งการให้ กศจ. ทุกจังหวัด นํารูปแบบ “สตูลโมเดล” ไปใช้ในการดําเนินการแก้ปัญหาเด็กออกนอกระบบ
การศึกษาในจังหวัดของตน 

สํานักงาน  กศน .  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ไ ด้จัดทําโครงการแก้ปัญหานักเ รียนออกกลางคัน                
เป็นวาระการดําเนินงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ประจําปี 2559 โดยใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลนักเรียนออก
กลางคันพัฒนาโดยสํานักงาน กศน. จังหวัดสตูล ทั้งน้ี ได้จัดทําเป็นคู่มือการใช้งานโปรแกรมนักเรียนออกกลางคัน 
ผ่านเว็บไซต์http:203.172.142.141/e-student  และบัญชีรายช่ือการเข้าใช้งานโปรแกรมเด็กออกกลางคันของ
หน่วยงานการศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ( USR / PWD)    

ในการน้ี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  ได้แจ้งให้หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด และโรงเรียนในสังกัด
ทราบแล้ว  ตามหนังสือที่ ศธ 04163/3870 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนให้               
ความช่วยเหลือนักเรียนที่ออกจากระบบการศึกษา ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา   
ประธาน : ขอให้ผู้บริหารฯ ได้ดําเนินการสํารวจนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคัน และเด็กกลุ่มเสี่ยง (กําลังจะ

ออก) เช่น มา 1 วัน หยุด 5 วัน ออกไปแล้วไม่กลับมาเรียน และติดตามไปแล้วไม่เจอ ไม่กลับมา
เรียน และบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบดังกล่าวด้วย เพ่ือ กศน. จะได้ทําหน้าที่ติดตามนักเรียนดังกล่าว
กลับเข้าสู่ระบบ  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
ที่ประชุม : รับทราบ 

รองณันศภรณ์ : 

3.2.4  การดําเนนิงานคัดเลอืกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษา                 
ขั้นพืน้ฐาน ประจําปีการศึกษา  2559 

ผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา ทีไ่ด้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลชมเชย 
   ประจําปีการศึกษา 2558  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นักเรียน  นักศึกษา รางวัลชมเชย 
ระดับ ขนาด ชื่อ –สกุล ชั้น โรงเรียน สังกัด 

ประถมศึกษา ใหญ่ เด็กหญิงนภัสวรรณ  รักษา ป.6 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 
มัธยมศึกษาตอนต้น กลาง เด็กหญิงสิริวิมล  บุญคง ม.2 เทศบาล 4(วัดโพธาวาส) อปท. 
ปวช. ใหญ่ นายวีรภัทร  พัฒนศิลป ์  ว.อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี สอศ. 
ปวส. ใหญ่ นายพิพัฒน์พณ ศรีสุวรรณ  ว.อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี สอศ. 
อุดมศึกษา ใหญ่ นายปิยวัชร อักษรสม  ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
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สถานศึกษา  รางวัลชมเชย 

ระดับ ขนาด ชื่อสถานศึกษา อําเภอ สังกัด 
ก่อนประถมศึกษา เล็ก โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ดอนสัก สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 
ประถมศึกษา เล็ก โรงเรียนบ้านปลายคลอง พุนพิน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 
 กลาง โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง เมือง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 
มัธยมศึกษา เล็ก โรงเรียนวัดสมหวัง เมือง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 
การศึกษาวิชาชพี ภาคใต้ วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธาน ี เมือง สอศ. 

ผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา ทีไ่ด้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลพระราชทาน 
   ประจําปีการศึกษา 2558  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

รายช่ือสถานศึกษา 
ระดับ ขนาด ชื่อสถานศึกษา อําเภอ สังกัด 

อาชีวศึกษา เล็ก วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ เวียงสระ สอศ. 
อาชีวศึกษา ใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี สอศ. 

และการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ประจําปีการศึกษา 2559  สพฐ. ยังไม่ได้ได้ออกประกาศเรื่องการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจําปีการศึกษา 2559  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการขอรับ
การประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  หากสถานศึกษาใด              
มีความประสงค์จะขอรับแบบประเมินและคู่มือการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา   เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
ได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  สําหรับปีการศึกษา  2559 ศูนย์ประสานงานระดับ
จังหวัด  ได้แก่ สพป.สุราษฎร์ธานี  เขต 3   และศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัดที่ 3 (สงขลา  
พัทลุง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และชุมพร)  ได้แก่ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1        
ประธาน : สําหรับปีการศึกษา 2559  โรงเรียนใดเป็นตัวแทนระดับจังหวัด จะสนับสนุนงบประมาณให้

โรงเรียนละ 50,000 บาท 
ที่ประชุม : รับทราบ 
 
จรัสศรี : 
3.3 งานการเงนิและงบประมาณ  

3.3.1  การเบกิจ่ายงบประมาณ    
1) รายการงบลงทนุที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย ปี 2557-2558 (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) 
2) รายงานการก่อหนี้ผูกพัน/การเบิกงบลงทุน (คา่ที่ดินฯ, ค่าครุภัณฑ์ฯ) ปีงบประมาณ 2559 
3) รายงานการก่อหนี้ผูกพัน/การเบิกงบลงทุน (คา่ที่ดินและสิ่งก่อสร้างฯ) ปีงบประมาณ 2559 

รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 4  หน้า 16-19 
รายการ 

งบประมาณท่ีได้รับ   
อนุมัติเงินประจํางวด 

ก่อหนี้ผูกพัน 
ทํา PO แล้ว 

เบิกจ่ายแล้ว 
งบประมาณคงเหลือ 

ยังไม่ส่งเบิก 
- งบลงทุนที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย ปี 2557-2558               

(เงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี) 
17,369,000.00 17,356,000.00 9,669,660.00 7,686,340.00 

- งบลงทุน ปี 2559 ของ สพป.สฎ.1 50,555,400.00 45,448,553.66 31,648,453.66 4,841,646.34 
* รวมงบลงทุน (ร้อยละ) 100% 90% 63% 10% 

1)ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบฯ (15รร) 34,112,900.00 33,450,753.66 19,650,654.00 13,800,100.00 
2)อาคารเรียน แบบ 318 ล./55-ก 4,442,600.00 - - 4,442,600.00 

จรัสศรี : ขอให้โรงเรียนได้ติดตามและดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง  
ที่ประชุม : รับทราบ 
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3.3.2  ประเภทและอัตราเงนิบํารุงการศึกษาและค่าเลา่เรียน 
รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 5  หน้า 20-22 

ด้วยกรมบัญชีกลางกําหนดประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน (ใหม่) รายละเอียด
แนบหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 
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จรัสศรี : ขอให้โรงเรียนได้ข้าราชการครูเพ่ือดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป  
ที่ประชุม : รับทราบ 
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3.3.3  การจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจํา 

จรัสศรี : ต้ังแต่เดือนสิงหาคม – กันยายน 2559 เป็นต้นไป กรมบัญชีกลาง จะทดลองโอนเงินเดือนและ
ค่าจ้างประจํา โดย สพป.สฎ.1 ได้แจ้งหนังสอืให้ดําเนินการจัดทําและรายงานข้อมูลค่าลดหย่อน 
ที่เก่ียวข้องกับรายการหักภาษี ณ ที่จ่าย ภาษี, กบข.  และต้ังแต่ตุลาคม 2559 สพป.สฎ.1 ไม่ได้
ดําเนินการเบิกเงินเดือนอีกต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 
ที่ประชุม : รับทราบ 

รองมนต์ชัย : 
3.4 งานวิชาการ 

3.4.1  แผนยกระดับคณุภาพการศึกษา  และ                                                                                      
แผนปฏิบัติการนิเทศเพื่อยกระดับคณุภาพการศึกษา ปีการศึกษา  2559 

สพป.สุราษฎร์ธานี  เขต 1   ได้จัดทําแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา  และแผนปฏิบัติการนิเทศ              
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา  2559 ได้เสนอและผ่านความเห็นชอบของ คตปน. แล้วเมื่อวันที่               
7  กรกฎาคม  2559  มีประเด็น  ดังน้ี 
  การกําหนดค่าเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

1.1 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  กําหนดดังน้ี 
1.1.1 ค่าเป้าหมายผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน( O-NET)  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6    

  กลุ่มสาระการเรียนรู ้
คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ      

5 กลุ่มสาระการเรียนรูห้ลัก  
ปีการศึกษา2558 

คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละของค่าเป้าหมาย    
5 กลุ่มสาระการเรียนรูห้ลัก         

ปีการศึกษา  2559 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 52.16 56.00 
คณิตศาสตร์ 45.47 49.00 
วิทยาศาสตร์ 43.22 48.00 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 51.69 55.00 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 38.50 42.00 
 รวมเฉลี่ย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู ้ 46.21 50.00 
             1.1.2  ค่าเป้าหมายผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 

         กลุ่มสาระการเรียนรู ้
คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ      

5 กลุ่มสาระการเรียนรูห้ลัก  
ปีการศึกษา2558 

คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละของค่าเป้าหมาย   
5 กลุ่มสาระการเรียนรูห้ลัก         

ปีการศึกษา  2559 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 42.74 48.00 
คณิตศาสตร์ 29.42 35.00 
วิทยาศาสตร์ 37.50 43.00 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 45.49 51.00 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 27.82 33.00 
  รวมเฉลี่ย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู ้ 36.59 42.00 
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1.1.3  ค่าเป้าหมายผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT)      

ความสามารถ/ตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ 
ปีการศึกษา  2558 

คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละของ           
ค่าเป้าหมายปกีารศึกษา  2559 

ด้านภาษา 49.78 53.00 
ด้านคํานวณ 40.71 44.00 
ด้านเหตุผล 52.66 56.00 
      รวม  3  ด้าน 47.72 51.00 

1.2  ระดับสถานศึกษา  กําหนดให้สถานศึกษากําหนดค่าเป้าหมาย  ดังน้ี  
ผลการสอบ O-NET/NT  ปีการศึกษา  2558 เป้าหมายปีการศึกษา  2559 

โรงเรียนที่มีคะแนนเฉล่ียร้อยละน้อยกว่า  41 ให้กําหนดเป้าหมายเท่ากับคะแนน 
ในปีการศึกษาที่สูงสุดในรอบ  5  ปีทีผ่่านมา 

โรงเรียนที่มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 41-45 ร้อยละ  45 
โรงเรียนที่มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ  46-50   ร้อยละ  50 
โรงเรียนที่มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ  51  ขึ้นไป ให้บวกเพ่ิม   2 

 

 ประเด็นการนิเทศ  กําหนดเน้ือหาสาระของการนิเทศ  ดังน้ี 
2.1 แนวทางหลักในการจัดการเรียนรู้  ดังน้ี  

2.1.1 การสอนตรงตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง แต่ละกลุม่สาระการเรียนรู้    
2.1.2 การวัดและประเมินผล  ได้แก่การทดสอบก่อนเรียน และตรวจสอบความก้าวหน้าของมาตรฐาน

และตัวช้ีวัด ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   
2.2  แนวทางส่งเสริมและสนับสนุน ดําเนินการ 10 ด้าน ดังน้ี 

2.2.1 การอ่านออกเขียนได้ 
2.2.2  การจัดเรียนการสอนทีใ่ช้ BBL    
2.2.3  การลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้    
2.2.4  Stem ศึกษา ในโรงเรยีนขยายโอกาส 
2.2.5  การยกระดับความรู้ภาษอังกฤษใช้ Echo English   
2.2.6  การคิดเลขในใจ 
2.2.7  การบูรณาการการอ่านเขียนสู่การแก้โจทย์ปัญหา 
2.2.8  การยกระดับคุณภาพ NT และ O-NET 

1) ด้านการบริหารจัดการศึกษา(สถานศึกษา)     
2) ด้านการจัดการเรียนการสอน(ครูผู้สอน) 

2.2.9  การนิเทศติดตามความก้าวหน้าและพัฒนาการของเด็ก 
2.2.10  โครงการโรงเรียนประชารัฐ 
ในการน้ี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  ได้จัดทําโครงสร้างแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  

เพ่ือให้โรงเรียนปรับใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา  2559  จึงขอ                
ความร่วมมือให้โรงเรียนจัดทําแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา  2559  ให้แล้วเสร็จภายในวันที่                 
26  กรกฎาคม  2559 และจัดส่งแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาไป สพป.สฎ.1 เป็นไฟล์ Word ที่กลุ่มนิเทศฯ  
รายละเอียดตามหนังสือ  สพป.สฎ.1  ที่ ศธ 04163/3892 ลงวันที่  12  กรกฎาคม  2559                                             
ที่ประชุม : รับทราบ 
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3.4.2 ผลการสอบ O-NET  ปีการศึกษา  2558  วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   

แจ้งผลการสอบ O-NET  ปีการศึกษา  2558  วิชาภาษาอังกฤษ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3  เฉลยผิด
จํานวน  3  ข้อ  ได้แก่   

ข้อที่  39  เปลี่ยนคําตอบจากตัวเลือกที่  3  เป็นตัวเลือกที่  1 
ข้อที่  42  เปลี่ยนคําตอบจากตัวเลือกที่  3  เป็นตัวเลือกที่  4 
ข้อที่  47  มีคําตอบที่ถูกต้อง  2  ตัวเลือก  คือ  ตัวเลือกที่  3  และตัวเลือกที่  4  (เป็นคําตอบเดิม) 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน  (O-NET) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ปีการศึกษา  2558  ที่เปลีย่นไป 

ที่ หน่วยงาน เดิม ใหม่ ผลต่าง 
1 ระดับเขตพ้ืนที่ 27.82 27.76 -0.06 
2 ระดับ สพฐ. 30.16 30.08 -0.08 
3 ระดับประเทศ 30.62 30.54 -0.08 

ที่ประชุม : รับทราบ 

3.4.3 การดําเนินการสอบ O-NET  ปีการศึกษา 2559   
1) ให้สถานศึกษานําส่งรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ O-NET ปีการศึกษา  2559  ต้ังแต่วันที่                 

1  กรกฎาคม  - 31  สิงหาคม  2559  ผ่านระบบ  ที่  website : http://www.niets.or.th/  โดยปรับปรุงทุก
เมนูให้เป็นปัจจุบัน  (ขอความกรุณาให้เข้าไปกรอกข้อมูลล่วงหน้าก่อนหมดเขต  อย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพราะถ้า
ท่านเข้าไปกรอกข้อมูลตอนใกล้หมดเวลา  ระบบจะช้ามากและอาจเป็นผลเสียทําให้ไม่สามารถอัพโหลดข้อมูลขึ้นได้) 

2)  กําหนดการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 
  ช้ัน ป.6  สอบวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 
  ช้ัน ม.3  สอบวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 

3) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ัน ป.6 มีข้อสอบอัตนัย  2  ข้อคือ  เขียนเรื่องจากภาพ 5-7 
บรรทัด (10 คะแนน) ถ้าเขียนได้ไม่ถึง 5 บรรทัด จะไม่ตรวจให้คะแนน และเขียนย่อความให้
เหลือไม่เกิน 2 บรรทัด (10 คะแนน) โรงเรียนควรฝึกเด็กต้ังแต่วันน้ีเป็นต้นไป 

4) โรงเรียนนําข้อมูลนักเรียน ป.6 และ ม.3  เข้าในระบบแบบเดิมของ สทศ. ซึ่งระบบจะเปิดวัน 
11 กรกฎาคม 2559  และจะปิดระบบวันที่ 15  สิงหาคม  2559 

5) โรงเรียนรีบคัดกรองนักเรียน ป.6 และ ม.3  กําหนดเป็นเด็กพิเศษ  เพ่ือระบุในระบบได้ทัน  
(แม้จะให้แพทย์ตรวจไม่ทัน) 

6) ให้นักเรียน ป.6 และ ม.3  ฝึกใช้กระดาษคําตอบของ สทศ.  จนเกิดความคุ้มเคย (อย่างน้อย 
4 ครั้ง) 

และเพ่ือการดําเนินการบริหารการจัดสอบ  เพ่ือความโปร่งใส เป้าหมาย ลดข้อร้องเรียน เพ่ิมความโปร่งใส 
สอดคล้องโครงสร้างใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
กับ ศธภ. ศธจ. เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในการยกระดับคุณภาพการศึกษา  ตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ  การเตรียมความพร้อมข้อสอบอัตนัย ป.6 
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 โครงสร้างการบริหารการจัดสอบ O-NET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การปรับโครงสร้างการบริหารการจัดสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 
โครงสร้างในการบริหารการจัดสอบมีสํานักงานศึกษาธิการภาค และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 

เพ่ือกํากับ  ติดตามและตรวจสอบการดําเนินการบริหารการทดสอบ O-NET  ของภาคและจังหวัดและปรับ
โครงสร้างการบริหารการทดสอบ O-NET แบ่งเป็นประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 

1) โครงสร้างการบริหารการทดสอบ O-NET ระดับศูนย์สอบ ยังคงใช้โครงสร้างเดิม                       
ทําหน้าที่เป็นศูนย์สอบ  

2) รวมศูนย์สอบท้องถิ่นจังหวัดและสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด (5 จังหวัด)                            
โดยให้ สพป. ในแต่ละพ้ืนที่ทาํหน้าที่เป็นศูนย์สอบ 

3) จัดต้ังศูนย์อํานวยการสอบ O-NET ระดับภาคและศูนย์อํานวยการสอบ O-NET ระดับจังหวัด 
เพ่ือทําหน้าที่กํากับและติดตามการดําเนินการทดสอบO-NET  

  ศูนย์อํานวยการสอบ O-NET ระดับภาค 

ประกอบด้วย ศึกษาธิการภาคหรือผู้ที่ศึกษาธิการภาคมอบหมาย ทําหน้าที่เป็นประธานกรรมการ
ศูนย์อํานวยการสอบ O-NET ระดับภาค และคณะกรรมการประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัดและบุคคลที่เก่ียวข้อง  

 ศูนย์อํานวยการสอบ O-NET ระดับจังหวัด 
อาศัยตามคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดของแต่ละ

จังหวัด  ซึ่งประกอบด้วย  
 1. ผู้ว่าราชการจงัหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่ีได้รับมอบหมาย   เป็นประธานกรรมการ 

2. ศึกษาธิการภาคในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ             เป็นรองประธานกรรมการ 
3. ผู้แทนจากส่วนงานต่างๆ ตามคําสั่ง             เป็นกรรมการ 
4.  ศึกษาธิการจงัหวัด                                เป็นกรรมการและเลขานุการ 
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 บทบาทหนา้ทีข่องศนูย์อํานวยการสอบ O-NET ระดับจังหวัด 

1) ประสานงานและดําเนินงานร่วมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
เพ่ือให้การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติเป็นตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ  

2) กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารการทดสอบให้มีมาตรฐานเดียวกันทั้งจังหวัด   
3) บริหารบุคลาการให้มีความเหมาะสมท้ังในระดับศูนย์สอบและสนามสอบโดยเฉพาะเรื่องไม่มี

ผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interest) 

 วัตถุประสงค์การสอบ 
1) เพ่ือทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนช้ันป.6 และ ม.3 ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  
2) เพ่ือนําผลการสอบไปใช้เป็นส่วนประกอบหน่ึงของการสําเร็จการศึกษา 70 : 30  
3) เพ่ือนําผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนในโรงเรียน 
4) เพ่ือนําผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ 

 ตารางสอบ O-NET 
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5)  

.................................................................................................................................................................................... 

 

  ปฏิทินการดําเนนิการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 
ท่ี รายละเอียด ช่วงเวลา 

1 สทศ.จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET  6 ก.ค. – 6 ส.ค. 59  
2 โรงเรียนส่งข้อมูลผู้เข้าสอบ ผ่านระบบ O-NET  1 ก.ค. - 31 ส.ค. 59  
3 ศูนย์สอบจัดสนามสอบผ่านระบบ O-NET  1 ก.ค. - 30 ก.ย. 59  
4 นักเรียนเทียบเท่าชั้น ป.6 และ ม.3  สมัครสอบผ่านระบบ O-NET  1 - 15 ต.ค. 59 
5 สทศ.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบ (รอบท่ี 1)  10 ต.ค. 59  
6 โรงเรียนแจ้งเพ่ิม-ลดรายชื่อนักเรียน ผ่านระบบ O-NET  10-31 ต.ค. 59  
7 สทศ. โอนเงินงวดท่ี 1 ให้ศูนย์สอบ (ร้อยละ 30)  23 พ.ย. 59  
8 สทศ. ประกาศเลขท่ีนั่งสอบ (รอบท่ี 2) 5 ม.ค. 60  
9 โรงเรียนแจ้ง เพ่ิม ลดนักเรียน เป็นกรณีพิเศษ  5 - 15 ม.ค. 60  
10 สทศ. โอนเงินงวดท่ี 2 ให้ศูนย์สอบ (ร้อยละ 70)  10 ม.ค. 60  
11 ศูนย์สอบแต่งต้ังคณะกรรมการระดับสนามสอบ  ม.ค. 60  
12 ศูนย์สอบจัดประชุมชี้แจงตัวแทนสนามสอบ  ม.ค. 60  
13 สนามสอบจัดประชุมชี้แจงกรรมการคุมสอบ  ก.พ. 60  
14 สทศ. ส่งคู่มือการคุมสอบฯ และ DVD ให้ศูนย์สอบ  22-28 ธ.ค. 59  
15 สทศ. ส่งเอกสารการจัดสอบและอุปกรณ์ให้ศูนย์สอบ  16- 20 ม.ค. 60  
16 สทศ. ส่งแบบทดสอบและกระดาษคําตอบไปยังศูนย์สอบ  24 ม.ค.-2 ก.พ. 60  
17 ศูนย์สอบส่งแบบทดสอบให้สนามสอบ  ตอนเช้าวันสอบ  
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ท่ี รายละเอียด ช่วงเวลา 

18 กําหนดวันสอบ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  4 ก.พ. 60  
19 กําหนดวันสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  4-5 ก.พ. 60  
20 สนามสอบส่งกลอ่งกระดาษคําตอบให้ศูนย์สอบ  ตอนบ่ายวันสอบ  
22 ศูนย์สอบส่งกล่องกระดาษคําตอบ สทศ. (ตามกําหนดการของแต่ละศูนย์สอบ)  7-12 ก.พ. 60  
23 ศูนย์สอบส่งรายงานผลการจัดสอบให้ สทศ.  ภายใน มี.ค. 60  
24 ประกาศผลสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ผ่านทาง www.niets.or.th 25 มี.ค. 60  
25 ประกาศผลสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผ่านทาง www.niets.or.th 26 มี.ค. 60  

 ลักษณะเฉพาะของแบบทดสอบ (TEST SPECIFICATION)  
1. วัตถุประสงค์ แบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุ่มสาระภาษาไทย                

ปีการศึกษา 2559 ใช้ทดสอบกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือวัดความรู้ความสามารถของผู้เรียนตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วยข้อสอบ 2 รูปแบบคือ  

1) แบบปรนัยเลือกตอบคําตอบที่ถูกที่สุด ร้อยละ 80 
2) แบบอัตนัย (เขียนตอบ) ร้อยละ 20  

2.  ขอบเขตเน้ือหาของข้อสอบอัตนัย  
แบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                

ปีการศึกษา 2559 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  วัดตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
ในสาระที่ 1 – 5 ได้แก่      

สาระที่ 1 : การอ่าน  
สาระที่ 2 : การเขียน  
สาระที่ 3 : การฟัง การดู และการพูด  
สาระที่ 4 : หลักการใช้ภาษาไทย  
สาระที่ 5 : วรรณคดีและวรรณกรรม  

2.1 ข้อสอบปรนัยเลือกตอบคําตอบที่ถูกที่สุด ร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 ข้อสอบปรนัยวัดตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดย

มีสาระสําคัญที่สอดคล้องกับสาระทั้ง 5 สาระ และสอดคล้องคุณภาพผู้เรียน ดังน้ี  
2.1.1 คุณภาพผู้เรียน ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6    

- อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นทํานองเสนาะได้ถูกต้อง   อธิบาย
ความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัยของคํา  ประโยค  ข้อความ  สํานวนโวหาร  จากเร่ืองที่อ่าน เข้าใจ
คําแนะนํา  คําอธิบายในคู่มือต่างๆ  แยกแยะข้อคิดเห็นและข้อเท็จจริง  รวมทั้งจับใจความสําคัญของเรื่องที่อ่าน
และนําความรู้ความคิดจากเร่ืองที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการดําเนินชีวิตได้  มีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่าน   
และเห็นคุณค่าสิ่งที่อ่าน  

- มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด  เขียนสะกดคํา  
แต่งประโยคและเขียนข้อความ  ตลอดจนเขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยคําชัดเจนเหมาะสม ใช้แผนภาพ  โครงเรื่องและ
แผนภาพความคิด  เพ่ือพัฒนางานเขียน  เขียนเรียงความ    ย่อความ  จดหมายส่วนตัว กรอกแบบรายการต่าง ๆ  
เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น  เขียนเรื่องตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ และมีมารยาทในการเขียน  

- อ่านออกเสียงคํา  คําคล้องจอง ข้อความ  เรื่องสั้นๆ  และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้
ถูกต้องคล่องแคล่ว  เข้าใจความหมายของคําและข้อความที่อ่าน  ต้ังคําถามเชิงเหตุผล  ลําดับเหตุการณ์  
คาดคะเนเหตุการณ์   สรุปความรู้ข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน  ปฏิบัติตามคําสั่ง  คําอธิบายจากเร่ืองที่อ่านได้  เข้าใจ
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ความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ   แผนที่  และแผนภูมิ   อ่านหนังสืออย่างสมํ่าเสมอ  และมีมารยาท                 
ในการอ่าน  

- สะกดคําและเข้าใจความหมายของคํา  ความแตกต่างของคําและพยางค์ หน้าที่
ของคําในประโยค   มีทักษะการใช้พจนานุกรมในการค้นหาความหมายของคํา แต่งประโยคง่ายๆ แต่งคําคล้องจอง  
แต่งคําขวัญ  และเลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 

- เข้าใจและสามารถสรุปข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือ
นําไปใช้ในชีวิตประจําวัน  แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีที่อ่าน รู้จักเพลงพ้ืนบ้าน เพลงกล่อมเด็ก ซึ่งเป็น
วัฒนธรรมของท้องถิ่น  ร้องบทร้องเล่นสําหรับเด็กในท้องถิ่น ท่องจําบทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตาม
ความสนใจได้  

2.2.2 มาตรฐาน และตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง  
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และ

เขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
ท่ี ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
1 1. 2. เขียนสื่อสารโดยใช้คําได้ถูกต้อง ชัดเจน และ

เหมาะสม (ป.6/2)  
- การเขียนสื่อสาร เช่น  
  - คําขวัญ  
  - คําอวยพร  
  - ประกาศ  

2 5. เขียนย่อความจากเรื่องท่ีอ่าน (ป.6/5)  - การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ เช่น นิทาน   
  ความเรียงประเภทต่างๆ ประกาศ แจ้งความ  
  แถลงการณ์  จดหมาย  คําสอน โอวาท คําปราศรัย  
  สุนทรพจน์ รายงาน ระเบียบ คําสั่ง    

3 8. เขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค ์ 
    (ป.6/8)  

การเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค ์ 

4 9. มีมารยาทในการเขียน  
    (ป.6/9)  

มารยาทในการเขียน  

3. ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ  (ITEM SPECIFICATION) แบบทดสอบอัตนัย มีจํานวน 2 ข้อ ดังน้ี  
เนื้อหา จํานวนข้อสอบ คะแนน เวลาท่ีใช้ 

เขียนเร่ืองจากภาพ  1 ข้อ 10 คะแนน 15 นาที 

เขียนย่อความจากเรื่องท่ีอ่านหรือสรุปใจความสําคญั  1 ข้อ 10 คะแนน 15 นาที 

3.1 ข้อสอบเขียนเรื่องจากภาพ (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) พุทธศักราช 2551 
มาตรฐานการเรียนรู้  
(Learning Standards) 

ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ 
เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ  

ตัวชี้วัด  
(Indicators)  

- เขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์ (ป.6/8)   
- เขียนสื่อสารโดยใช้คําได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม (ป.6/2)  
- มีมารยาทในการเขียน (ป.6/9)  

หลักฐานร่องรอย
(Evidence Required) 

เขียนเล่าเร่ืองราวจากภาพที่กําหนดให้ : ใช้ความสามารถในการเขียนสื่อสารโดยใช้คํา  
ประโยคได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม  เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น  เขียนเรื่องตาม
จินตนาการอย่างสร้างสรรค์ และมีมารยาทในการเขียน  

รูปแบบข้อสอบ  
(Allowable Item 
Types) 

 เลือกตอบ             เติมคําตอบสั้น         เขียนตอบ  
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ระดับพฤติกรรม 
ด้าน พุทธิพิสัย (Target 
Cognitive levels) 

จุดมุ่งหมายทางการศึกษาของบลูม (Revised Bloom’s Taxonomy) :    
 จํา  เข้าใจ  ประยุกต์ใช้  วิเคราะห์  ประเมินค่า  สร้างสรรค์  
 ง่าย     ปานกลาง    ยาก  

โมเดลข้อสอบ  
(Item Model): 

สถานการณ์ (Prompts & Stimuli) : กําหนดภาพท่ีมีความคมชัดจํานวน 1 ภาพ ท่ีนักเรียนระดับชั้น ป. 
6 สามารถนําเสนอแนวคิดท่ีน่าสนใจ  

คําถาม: เป็นคําสัง่ให้เขียนเรื่องจากภาพท่ีกําหนดให้  ความยาวจํานวน 5–7 บรรทัด เวลาท่ีใช้              
ในการทดสอบ 15 นาที  

คําตอบ : เขียนเล่าเร่ือง/เล่าเหตุการณ์/เล่าพฤติกรรมหรือความรู้สึกเกี่ยวกับแนวคิดสําคัญของภาพที่
กําหนดให้  

เกณฑ์การให้คะแนน :  
     คะแนนเต็ม 10  คะแนน แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ เขียนตรงตามคําสั่ง (1 คะแนน) เนื้อหา (4 คะแนน) 
ภาษา (4 คะแนน) และ มารยาทในการเขียน  (1 คะแนน)  

สถานการณ์ท่ีใช้
(Allowable Stimuli)  

เป็นภาพถ่าย/ภาพวาด เกี่ยวกับคน สัตว์ สิ่งของ สถานท่ีท่ีนักเรียนระดับชั้น ป. 6 สามารถนําเสนอ
แนวคิดสําคัญของภาพได้ จะต้องหลีกเลี่ยงการใช้ภาพท่ีมีลิขสิทธ์ิ   

ตัวอย่างข้อสอบ และเกณฑ์การให้คะแนน 
จงเขียนเรื่องจากภาพ ความยาว 5-7  บรรทัด (เวลา 15 นาที) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* เกณฑ์การตรวจกระดาษคาํตอบการเขียนเรื่องจากภาพ เรื่องหมากับลิง (10 คะแนน) 
1. เขียนตรงตามคําสั่ง (1 คะแนน) 

ท่ี เกณฑ์ รายละเอียดเกณฑ์ คะแนนเต็ม 
1 ความยาวตามคําสั่ง  (5 - 7 บรรทัด ไม่ต้องต้ังชื่อเร่ือง)  0.5 
2 เขียนเป็นเร่ือง  มีการเล่าเร่ือง / เล่าเหตุการณ์ / เล่าพฤติกรรมหรือความรู้สึก /      

เล่านิทาน ท้ังหมดหรือบางส่วน  
0.5 

2. เน้ือหา (4 คะแนน) 
ท่ี เกณฑ์ รายละเอียดเกณฑ์ คะแนนเต็ม 
3  นําเสนอแนวคิด  

สําคัญของภาพได้  
สะท้อนความคิดท่ีเป็นแนวทางนําไปสู่การเล่าเร่ืองจากภาพ  2.5 

4  การเรียงลําดับความคิด และ
การเชื่อมโยงความคิด  

เรียงลําดับความคิดได้ถูกต้อง และเชื่อมโยงความคิดได้  
(ไม่วกวน/ซํ้าไปซํ้ามา)  

1.5 
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3. ภาษา (4 คะแนน) 

ท่ี เกณฑ์ รายละเอียดเกณฑ์ คะแนนเต็ม 
5 การสะกดการันต์  

และการใช้เคร่ืองหมาย  
ความถูกต้องของการสะกดการันต์  และการใช้เคร่ืองหมาย  1 

6 การใช้คํา  การใช้คํา/ถ้อยคําสํานวนถูกต้องตามความหมาย ท้ังความหมาย
ประจําคําและความหมายเชิงบริบท ไม่ใช้คําลักลั่น ไม่ใช้คําซํ้าๆ 
ไม่ใช้คําฟุ่มเฟือย  

1.5 

7 ประโยค  การใช้ประโยคท่ีสมบูรณ์   สื่อความชัดเจน  เรียงลําดับคํา/  
วางส่วนขยายในประโยคถูกต้อง  

1 

8 วรรคตอน    เว้นวรรคโดยได้โดยไม่ทําให้เกิดความเข้าใจผิด  0.5 
4. มารยาทในการเขียน (1 คะแนน) 

ท่ี เกณฑ์ รายละเอียดเกณฑ์ คะแนนเต็ม 
9 ลายมือและการวางรูปสระ 

วรรณยุกต์ ไม้ทัณฑฆาต  
  ลายมืออ่านออก และวางรูปสระ วรรณยุกต์ ไม้ทัณฑฆาตถูกต้อง  1  

3.2 ข้อสอบการเขียนเรื่องย่อความ หรือสรปุใจความสําคญัจากเรื่องที่อ่าน 
มาตรฐานการเรียนรู้  
(Learning Standards) 

ท 2.1  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราว  
 ในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้า
อย่างมีประสิทธิภาพ  

ตัวชี้วัด (Indicators)  - เขียนย่อความจากเรื่องท่ีอ่าน  (ท 2.1 ป.6/5) 
หลักฐานร่องรอย(Evidence 
Required) 

เขียนย่อความ สรุปใจความสําคญัจากเรื่องท่ีอ่าน :  
ใช้ความสามารถในการย่อความ สรุปใจความสําคญัจากเรื่องท่ีอ่าน โดยมีประเด็นสําคัญ  
ของเรื่อง มีกลวิธีการสรุปความ เขียนสื่อสารเป็นประโยค และสะกดถูกต้อง  

รูปแบบข้อสอบ  
(Allowable Item Types) 

 เลือกตอบ             เติมคําตอบสั้น         เขียนตอบ  

ระดับพฤติกรรมด้านพุทธิสัย 
(Target Cognitive levels) 

จุดมุ่งหมายทางการศึกษาของบลูม (Revised Bloom’s Taxonomy) :    
 จํา  เข้าใจ  ประยุกต์ใช้  วิเคราะห์  ประเมินค่า  สร้างสรรค์  
ง่าย     ปานกลาง    ยาก  

โมเดลข้อสอบ (Item Model): สถานการณ์ (Prompts & Stimuli) :  
    กําหนดเรื่องท่ีมีเนื้อหาน่าสนใจ เหมาะกับนักเรียนระดับชั้น ป.6 จํานวน 1 เร่ือง        
มีประเด็นสําคัญ 6 ประเด็น ความยาว ½-3/4  หน้า  
คําถาม :  เป็นคําสั่งให้เขียนสรุปใจความสําคัญจากเรื่องท่ีกําหนดให้  ความยาวจํานวน 
3 บรรทัด เวลาท่ีใช้ในการทดสอบ 15 นาที  
คําตอบ :  เขียนสรุปประเด็นสําคัญโดยแสดงความเข้าใจกลวิธีการสรุปความ  
เกณฑ์การให้คะแนน :  
     คะแนนเต็ม 10  คะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ด้านเนื้อหา 8 คะแนน ประกอบด้วย 
ประเด็นสําคัญ 6 ประเด็น  (6 คะแนน) รู้กลวิธีการสรุปความ (2 คะแนน) และด้าน
ภาษา (2 คะแนน) ประกอบด้วย การสะกดการันต์และการใช้เคร่ืองหมาย (1 คะแนน)  
และการใช้ประโยค (1 คะแนน)  

สถานการณ์ท่ีใช้ 
(Allowable Stimuli)  

เป็นเรื่องท่ีมีประเด็นสําคัญของภาพครบถ้วน 6 ประเด็น ในกรณีท่ีดัดแปลง/นํามาจาก  
เรื่องของบุคคล/แหล่งอ่ืน ต้องระบุแหล่งอ้างอิง  
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ตัวอย่างข้อสอบ และเกณฑ์การให้คะแนน 

 จงสรุปใจความสําคัญของบทอ่านต่อไปน้ี ความยาวไม่เกิน 2 บรรทัด (เวลา 15 นาที)  
          หมู่บ้านหัวปายต้ังอยู่ในหุบเขาในอําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน หมู่บ้านน้ีทุรกันดาร ไม่มีสาธารณูปโภค
ใด ๆ ไม่มีทั้งไฟฟ้าและนํ้าประปา แหล่งกําเนิดไฟฟ้าเพียงแหล่งเดียวของชาวบ้านที่น่ีคือแผงพลังงานแสงอาทิตย์ 
ซึ่งจะเก็บไฟฟ้าไว้ใช้เฉพาะตอนกลางคืน ส่วนนํ้าน้ันหาได้จากแม่น้าในหมู่บ้าน หมู่บ้านน้ีมีชาวบ้านอาศัยอยู่
ประมาณ 150 คน ในจํานวนน้ีเป็นเด็กรวมทั้งสิ้น 48 คน ปะกู จะตีก๋อย  ผู้นําชุมชนเล่าให้ฟังว่า มีเด็กที่อายุเกิน                
7 ปี ประมาณ 15 คนที่ยังไม่ได้เข้าเรียนในโรงเรียน  
          การเดินทางจากหมู่บ้านไปโรงเรียนในหุบเขาโดยใช้รถเครื่องน้ันใช้เวลามากกว่าหน่ึงช่ัวโมง เพราะถนน
หนทางมีความสูงชันและมีโค้งมาก การรับส่งเด็กไปโรงเรียนเป็นเรื่องยากลําบากสําหรับ หลายครอบครัว เน่ืองจาก
ระยะทางที่ห่างไกลและต้องเสียค่านํ้ามันรถ ปะกูใช้เงินประมาณ 200 บาท  ต่อสัปดาห์ เป็นค่านํ้ามันในการรับส่ง
ลูกสาวไปโรงเรียน  
          “เด็กทุกคนที่น่ีอยากไปโรงเรียนทั้งน้ันแหละครับ” ปะกูกล่าว “แต่การเดินทางลําบาก หลายคนเลยไป
โรงเรียนไม่ได้ ถ้ามีโรงเรียนใกล้หมู่บ้านคงดีมาก เด็กจะได้มีโอกาสเรียนหนังสือทุกคน”  
(ดัดแปลงบทอ่านจาก http://www.unicef.org/thailand/tha/reallives_19367.html สืบค้นเมื่อวันที่  
* เกณฑ์การตรวจกระดาษคําตอบเขียนสรุปใจความสําคญั เรื่อง หมู่บ้านหัวปาย  
1. เน้ือหา (8 คะแนน) 

ท่ี เกณฑ์ รายละเอียดเกณฑ์ คะแนนเต็ม 
1 ประเด็น  สรุปใจความสําคญัได้ครบ 6 ประเด็น  6 
2 รู้กลวิธีสรุปความ  สรุปใจความสําคญัโดยไม่มีการยกตัวอย่าง  ไม่มีการอธิบายเพ่ิมเติม /      

ไม่เขียนเนื้อความซํ้า  ไม่ระบุข้อความที่เป็นรายละเอียด  ไม่มีข้อความ 
ท่ีเป็นคําพูด  และไม่มีข้อความท่ีสรุปผิดไปจากเรื่องท่ีอ่าน  

2 

2. ภาษา (8 คะแนน) 
ท่ี เกณฑ์ รายละเอียดเกณฑ์ คะแนนเต็ม 
3 การสะกดการันต์ และ

การใช้เคร่ืองหมาย  
ความถูกต้องของการสะกดการันต์  และใช้เคร่ืองหมาย  1  

4 ประโยค  การใช้ประโยคท่ีสมบูรณ์   สื่อความชัดเจน  เรียงลําดับคํา/  
วางส่วนขยายในประโยคถูกต้อง  

1  

 ครูผูส้อนและผู้บริหารทุกคน ควรเตรียมความพร้อม การสอบ O-NET 
1. ผังการออกข้อสอบ (Test Blueprint)  
2. รูปแบบข้อสอบ (Item Form)  
3. ตัวอย่างข้อสอบแต่ละรูปแบบ 
4. ตัวอย่างกระดาษคําตอบและเกณฑ์การให้คะแนน    

 ก่อนการสอบ O-NET  
สทศ.ได้นําตัวอย่างกระดาษคําตอบรูปแบบข้อสอบและเน้ือหาการสอบ O-NET เผยแพร่บน

เว็บไซต์ สทศ. (www.niets.or.th)  เพ่ือให้โรงเรียน ครู อาจารย์ และนักเรียนได้เตรียมความพร้อมล่วงหน้า              
ก่อนสอบ 

 
 

ประธาน : ด้วย สพฐ. แจ้งผลการผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพ้ืนฐาน (O-NET) ประจําปี 2558                 
ตามเขตพ้ืนที่การศึกษา (เรียงตามลําดับคะแนน) 10 อันดับ 
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ช้ัน ป.6 ช้ัน ม.3 

ลําดับที่ สพป. ค่าเฉลี่ย 5 กลุ่มสาระ ลําดับที่ สพป. ค่าเฉลี่ย 5 กลุ่มสาระ 
1 กรุงเทพมหานคร 54.36 1 อุดรธานี เขต 2 43.11
2 พัทลุง เขต 1 52.99 2 เชียงใหม่ เขต 2 41.63
3 จันทบุรี เขต 1 52.38 3 กาญจนบุรี เขต 4 40.59
4 แพร่ เขต 1 51.04 4 พะเยา เขต 1 38.74
5 พะเยา เขต 1 50.32 5 ระยอง เขต2 38.36
6 เพชรบุรี เขต 1 50.21 6 อุดรธานี เขต 3 38.03
7 อุดรธานี เขต 2 50.02 7 พิจิตร เขต 1 37.91
8 ลําพูน เขต 1 49.73 8 ชุมพร เขต 1 37.74
9 พัทลุง เขต 2 49.71 9 แพร่ เขต 2 37.67
10 กาญจนบุรี เขต 4 49.63 10 เลย เขต 3 37.59

ในส่วนของ สพป.สุราษฎรธ์านี เขต 1
39 สุราษฎร์ธานี เขต 1 46.34 21 สุราษฎร์ธานี เขต 1 36.98

ประธาน :  ในส่วนของโรงเรียนเอกชนกับท้องถิ่น ให้รองประทีป ทองด้วง  ดําเนินการนัดหมายโรงเรียนเอกชน               
อีกคร้ังหน่ึง 

ที่ประชุม : รับทราบ
3.4.4  การเตรียมการประเมินการอ่านออก เขียนได้ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4                              

ปลายภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559  (เดือนกันยายน  2559) 
ขอความร่วมมือโรงเรียนในการดําเนินการรายงานข้อมูล  ถึง สพป.สุราษฎร์ธานี  เขต  1  ภายใน

วันที่  25  กรกฎาคม  2559  คือ 
1) ข้อมูลโรงเรยีน  
2) ข้อมูลนักเรยีนรายงานช้ันเรียน  (ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 – 4)    

ทั้งน้ี ได้จัดส่งแบบกรอกข้อมูลทั้ง  2 รายการทาง  My-Office  
รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 6  หน้า 23-24 
รองมนต์ชัย :  การประเมินการอ่าน การเขียน ครั้งที่ 1  : 30 มิถุนายน 2559 ป.1-6 

โรงเรียนที่ปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 
  - ป.1   จํานวน 82 โรงเรียน  
  - ป.1-6   จํานวน 52 โรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
ที่ประชุม : รับทราบ 

 
3.4.5  การบรหิารจัดการข้อมูลสารสนเทศการอ่าน การเขียนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) 
ด้วย สพฐ. มอบเกียรติบัตร  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธาน ีเขต 1 
มีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศการอ่าน การเขียนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) 

ปีการศึกษา 2558 
ได้สมบูรณ์  ครบถ้วน  ถูกต้อง  ภายในกําหนดเวลา 

รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 7  หน้า 25-27 
ที่ประชุม : รับทราบ 

3.4.6  ผลการประเมินโรงเรียนเพื่อขอรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตรน์้อยประเทศไทย                    
ปีการศึกษา 2559  
เสนอขอรับการประเมิน 26 โรงเรียน ผ่านการประเมินทุกโรงเรียน 

1. โรงเรียนทีผ่่านเกณฑ์การประเมิน 2. โรงเรียนทีผ่่านเกณฑ์การประเมิน แบบเผยแพร่ไม่ได้ 

1) วัดคีรีวง 
2) วัดนทีคมเขต 
3) วัดนิกรประสาท 
4) บ้านคอกช้าง 
5) บ้านหน้าค่าย 
6) วัดแจ้ง 
7) วัดสมัยคงคา 

1) ชุมชนวัดสนุทรนิวาส 
2) บ้านนํ้าฉา 
3) บ้านอ่างทอง 
4) ชุมชนบ้านใต้ 
5) บ้านโพหวาย 
6) วัดบางใบไม้ 
7) วัดกาญจนาราม 
8) วัดท่าไทรฯ 
9) บ้านควนนิมิต 
10) อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 

11) วัดนอก 
12) บ้านบ่อผุด 
13) บ้านศรีธนู 
14) บ้านหาดริ้น 
15) บ้านซอย 2 
16) ชุมชนบ้านนางกํา 
17) วัดนาราเจริญสุข 
18) บ้านศิลางาม 
19) บ้านสันติสุข 

รายละเอียดดังเอกสารแนบวาระประชุม หมายเลข 8  หน้า 28-30 
ที่ประชุม : รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

- ไม่ม ี- 

ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธาน :   ขอนัดหมายประธานเครือข่าย  หารือการดําเนินการในเรื่อง 

1. เตรียมตัวงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
2. ประชุมนอกสถานศึกษา เตรียมยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ที่ประชุม :  นัดหมายวันเสาร์ที่ 23  กรกฎาคม  2559  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม สพป.สฎ.1 
ประธาน :   มีผู้บริหารฯ ท่านใดสงสัยหรือมีข้อราชการเร่ืองใดอีกบ้าง 
ผอ.ธนากร :  สอบถามการดําเนินการจัดต้ังเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนเดือดร้อน ฉุกเฉิน 
ประธาน :  จะไปดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
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เลิกประชุม เวลา  16.30  น. 

 

    ลงช่ือ     ผู้จดบันทึกการประชุม 
(นางดวงมณี  ฉิมพลี) 

นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ 
 

    ลงช่ือ     ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
(นายสมชาย  สําอางค์กาย) 
ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ 

 


