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รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
คร้ังที ่ 4/2560 

วันที่  9  มิถุนายน  2560 
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า  อาํเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ผู้เข้าประชุม   

 สพป.สฎ.1   

1 นายประทีป  ทองด้วง รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 (รักษาการแทน)ผอ.สพป.สฎ.1 

2 นายสัญญานนท ์ พรหมมณ ี รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

3 นายธนาวุฒิ  รกัษ์หน ู รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

4 นายไพจิตร  รกัษาสรณ์ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

5 นายมนต์ชัย  วฒุิพงศ์ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

6 นางณันศภรณ์  นิลอรุณ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

7 นายสมชาย  สําอางค์กาย ผอ.กลุ่มอํานวยการ 

8 นายโยธิน  สุธรรมานนท ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

9 นายชูศักดิ์  แกว้นุ่น ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
10 นางอารยี์  นิลเอก นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ                             

(แทน) ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย ์
11 นางสาวเพ็ญรัตน์  สุทธิรกัษ ์ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ (แทน) ผอ.กลุม่ส่งเสรมิการจัดการศึกษา 

12 นางนิภาภรณ์  ประพันธ ์ นักตรวจสอบภายใจชํานาญการ (แทน) ผอ.กลุม่ตรวจสอบภายใน 

 อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  

13 นางสาวสุพรรณี หิริศักดิ์สกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนยงู 

14 นายชํานาญ หนูจีนเส้ง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซอย 10 

15 นายอโณชัย  วิเศษกล่ิน ผู้อํานวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง  
16 นางธนิกานต์  กาฬวจันะ ครูชํานาญการ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซอย 2 

17 ว่าที่ พ.ต.มนตร ี อินทร์แก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท่าเพชร 

18 นายสุนัย  ตรียทุธ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางใหญ่  

19 นางขวญัใจ  บญุสินธุ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนวดัสุนทรนิวาส 

20 นายสุระชัย  ไสยรินทร ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางชุมโถ 

21 นางสาวธินภัค  ณ ระนอง ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสมหวัง 

22 นางจรยิา  ซึ้งสุนทร ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสุชน 

23 น.ส.รยิาภรณ์  ยงคณะ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดักลางใหม่ 

24 นายนันทวัฒน์  สุวรรณนติย ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดโพธิ์นมิิต  

25 นายพงศ์ศักดิ์  ปัญญานันท ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัท่าทอง 

26 นายสุชาติ  ราชแป้น ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสันติสุข  
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27 นางปุญชรัศมิ ์ ชัยบุญ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดันทีคมเขต 

28 นายวัฒนา  ชัยสวัสดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัแหลมทอง  

29 นายศุภชัย  เวชกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธาน ี

30 นายวีระพงค์  ไชยามาตย ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโพหวาย 

31 นางจงกล  มะอนันต์ ครูชํานาญการพิเศษ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบางใบไม้ 

32 นายนิวัต ิ ทวยเจริญ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองสุข 

33 นางสุชาดา  ล่ิมสวัสดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัประสิทธาราม 

34 นางสาวสุดใจ  สุวรรณวิเชียร ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัชลธาร  

35 นางดวงพร  สกฤษดิ์สุข ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบุญบันเทิง  

36 นายกฤษณะ  นคิมประศาสน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง 

 อําเภอกาญจนดิษฐ์   

37 นายจํานงค์  นวลขาว ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองสระ  

38 นายศรายุทธ  ศิรินทรารักษ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัคงคาล้อม 

39 นางพูนสุข  เผือกเดช ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านม่วงลีบ 

40 นายนฤนาท  สงพรหม ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกําสนประชาสรรค์  

41 นายจรูญ  เมืองเสน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกําสนราษฎรอ์ุทิศ 

42 นางสุริยา  เครอืรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัเขานางเภา 

43 นายสุติยะ  ชูหนู ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัวังไทร 

44 นายพรศักดิ์  เสียงเพราะ ผู้อํานวยการโรงเรยีน บ้านคีรรีอบ 

45 นายวินัย  จันทร์สว่าง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไสใน  

46 นายสัญญา  รอดดํา ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแม่โมกข์  

47 นางดาราณี  อนิหญีต ครูชํานาญการ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบ่อน้ําร้อน 

48 นายรัฐพงษ์  พงศาปาน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกงหนงิ 

49 นายเสวก  เอียดนิมิตร ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านศิลางาม 

50 นายประวิทย์  เพชรรกัษ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดับ้านใน 

51 นายสุริยา  จันทร์สงค์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 

52 ว่าที่ ร.ต.อัมโร  รักช่วย ผู้อํานวยการโรงเรียน ไทยรฐัวิทยา ๘๘  (บ้านคลองควน) 
53 นางภาวนา  เทพทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัอุทยาราม  

54 นายจิตณรงค์  ชัยชนะ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนหลวง 

55 นายภัทรพล  บญุนาค ผู้อํานวยการโรงเรียนองค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ 9 (รักษาการ)      
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านวงัทองสามัคคี 

56 นายนิคม  บัวแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัประสพ 
  57 นายบุญจันทร์  รุ่งฟ้า ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนสน 

58 นางวิมลรัตน์  ก่อบุญขวัญ ผู้อํานวยการโรงเรียน วดัดอนยาง 

59 นางสาวเพ็ญจา  จันทร์ชุมแสง ครู (รกัษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรยีนบ้านท่าโพธ์ิ  
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60 นายสาธิต  สร้างสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัเขาพระน่ิม 

61 นางสาวอรทัย  นาคพันธุ์ รองผู้อํานวยการ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)

62 นางรัตน์เกล้า  จันทร ครูวิกฤติ (รักษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบ่อโฉลก  

63 นายขวัญชยั  ชชู่อเกต ุ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านทับทอ้น 

64 นายพินิต  แสงแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางสําโรง 

65 นายจรูญศักดิ์ เอกเพชร ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัเขาแก้ว 

66 นายสุเทพ  ประเสริฐ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัแสงประดิษฐ ์

67 นายวินัย  เมฆเสน ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัวชิรประดิษฐ ์

68 นายมานิต  จิตสงค์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดันิกรประสาท  

69 นายพรทิพย์  เพชรเกื้อ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดกาญจนาราม 

70 นายสุรเชษฐ ์ ปานแดง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองเปล  

71 นางจุร ี วชิิตแยม้ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัพ่วง 

72 นางพิลาวรรณ  ชัยรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปากกะแดะ 

73 นายวันชัย  เกิดพัฒน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท่าเสาเภา  

74 นายสุขสวัสดิ์  จิตติอาภรณ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดักงตาก 

75 นายทนงศักดิ์  ถุงทอง ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนราชา 

76 นายทนุพันธ์  หริัญเรือง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหว้ยด่าน 

77 นางยุพา  ลิมสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหวัหมากบน 

78 นายโชติรัตน์  ฤทธิภักด ี ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหวัหมากล่าง 

79 นายสมพร  ศรสุีนทร ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหว้ยโศก 

80 นายธงชัย  หิมทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน  

81 นายสิรวิชญ์  ทองปรีชา ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไสขาม 

82 นางศุภรัตน์  เทพเล่ือน ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัปากคู 

83 นายสิทธิพล พรหมมณ ี ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไสตอ 

84 นางสุจารี  แถมเงิน ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองกรูด  

85 นางดวงพร  ดุษฎี ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัพุฒ 

86 นางจิรฉัตร  ไชยสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านควนนิมิต 

87 นายพีรพงษ์  พรรพคช ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านวงัหวาย 

 อําเภอดอนสัก   

88 นายจรัญ  ทําการเหมาะ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลองคราม 

89 นายโสวัฒน์  เส้งประถม ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 

90 นายสมใจ  สิกขวัฒน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี 

91 นายจําลอง  คงสุข ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัคีรีวง  

92 นางสุณี รกัเมือง ติจันทึก ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี  
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93 นายรังสฤษฎ์  พิณนุราช ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคอกช้าง 

94 นางจิรพรรณ  สิกขวัฒน ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านดอนเสาธง 

95 นายธรากร  สงฤทธิ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดันอก  

96 นางอนงค์นาฎ  ทองยวน ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านศรีชยัคราม 

97 นายวิตร  วงศ์พงษ์คํา ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัชลคราม 

98 นายศิรุต  สุขคุ้ม ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรยีนวัดนทีวฒันาราม  

99 นายคํารณ  ช่วงชุณห์ส่อง ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนางกํา 

100 นายทศพร  ประยูรบุตร ผู้อํานวยการโรงเรียน ชุมชนวดัวิสุทธิชลาราม 

101 นางปรีดา  เต็มพร้อม ครู (รกัษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปากดอนสัก 

102 นางสาวอารี  มลไชย ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเกาะนกเภา 

103 นายพูลสวัสดิ์ ใจเต็ม ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ ์

104 นายอนันต ์ ปานสังข ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปากดอนสัก 

105 นางถนอมศรี  เดชศร ี ครูชํานาญการ (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบา้นห้วยเสียด  

106 นางสาวรัตนวรรณ  นันทเกษตร ผู้อํานวยการโรงเรียน วดัสิงขร 

107 นายวิชัย  มาศศรี ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านน้ําฉา  

108 นางสาวจรรยา  เจ๊ะเหยง ผู้อํานวยการโรงเรียนเกาะพลวย 

 อําเภอเกาะสมุย   

109 นายวิสาร บุญล่ี ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนธปู 

110 นายบัญญัติ  พลูผล ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านอ่างทอง 

111 นางสาววรรณา  จินา ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัแจ้ง 

112 นางอุทยัวรรณ  นาลาด ผู้อํานวยการโรงเรียนวดันาราเจริญสุข 

113 นายพุทธพันธุ์  พรหมรักษ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัคีรีวงการาม 

114 นายอนุสรณ์  แท่นอ่อน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหน้าค่าย 

115 นายจักรพงศ์  อินทรเ์จรญิ ผู้อํานวยการโรงเรียน วดัสันติวราราม 

116 นายคําพูน  วันนา ผู้อํานวยการโรงเรียน วดัประเดมิ 

117 นายเอกรินทร์  บุณยะโพธิ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วดัคุณาราม 

118 นายเทพบรรจง  พูลสวัสดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดักลาง  

119 นางสาวกิตยิา  เก้าเอีย้น ผู้อํานวยการโรงเรียนวดับุณฑรกิาราม 

120 นางสาวเบญจวรรณ  บญุสิน ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัสว่างอารมณ ์

121 นายโสมนัส  ศรีขวัญ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหาดงาม 

122 นายธาดา  อกัษรช่ืน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปลายแหลม 

123 นางกนกวรรณ  ปาลคะเชนทร ์ ครูผู้ช่วย (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรยีนบ้านแหลมหอย   

124 นางวณิชชา  เดีย่ววาณิชย ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัภูเขาทอง 

125 นายสุชาติ  สุขสม ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด 
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126 นางสาวอัจฉรา  สมหวัง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางรกัษ ์

 อําเภอเกาะพะงัน   

127 นายวัชรินทร์  วรเวทย์ชลิต ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านใต้ 

128 นายสิทธิพล ลีแสน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท้องนายปาน 

129 นางสิริภรณ์  พาทีธรรม ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหาดริน้ 

130 นายวิโรจน์  ทองถงึ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเกาะเต่า 

131 นายศรีเพชรวัชร  ศรีเมือง ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัราษฎรเ์จริญ 

132 นายสุวัช เพียรเกษตร ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านมะเดือ่หวาน 

133 นางสาวนิภาพร  บินสัน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโฉลกหลํา 

134 นางกรรณิกา  โอชม ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัสมัยคงคา 

135 นายเอกชยั  ปานชนะพงศ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านศรธีน ู

ผู้เข้าร่วมประชุม   

1 นางดวงมณี  ฉิมพลี นักจัดการงานทัว่ไปชํานาญการพิเศษ 

2 นางสาวพิมพ์มาดา  เรืองนุ้ย นักประชาสัมพนัธ์ชํานาญการพิเศษ 

3 นางสิรภัทร  เซีย่งฉิน นักประชาสัมพนัธ์ชํานาญการ 

4 นางสุมณฑา  วงศ์วิเชียร นักจัดการงานทัว่ไปชํานาญการ 

5 นางสายตา  แกว้ศรีมนต ์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 

ผู้ไม่มาประชุม   

1 ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัท้องอ่าว 

2 นายผัน  หอมเหตุ                       ลา 

3 นายมณีโชติ  แพเรือง                   ลา  

4 นายนายสุมนต์  ศิริธรรม               ไปราชการ 

เริ่มประชุม  เวลา  13.05  น. 

ประธานในทีป่ระชุม (นายประทปี ทองด้วง) รอง ผอ.สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 รกัษาการแทน ผอ.สพป.สุราษฎรธ์านี เขต 1 
1) จุดเทยีน-ธูปบูชาพระรัตนตรัย 
2) ที่ประชุมรว่มกนัสวดมนต์ไหวพ้ระ 
3) ชม VTR ประมวลภาพกิจกรรมในรอบเดือนมีนาคม, เมษายน และพฤษภาคม 2560 

ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
1.1  ผลการทดสอบ O-net ประจําปีการศึกษา 2559 

ประธาน : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการสอบ O-NET 100 คะแนนเต็ม ทกุท่าน                         
และจะดําเนินการมอบเกียรติบัตรในโอกาสต่อไป  และขอบคุณผู้บริหารฯ ทุกท่าน                       
ที่มีส่วนในการขับเคลื่อนและพัฒนาจนทําให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ทุกปี 

ที่ประชุม : รับทราบ 
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1.2  ความเคลื่อนไหวการปฏิรูปการศึกษา 

ประธาน : 
 

ขณะนี้อยู่ในช่วงการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ทําให้เกิดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
และศึกษาธิการจังหวัด  ทุกจังหวัด  และขอแสดงความยินดีกับ รองณันศภรณ์  นิลอรุณ  
รอง ผอ.สพป.สฎ.1  ได้รับการคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัด (ภาค 6) 

รองณันศภรณ์ : ขอขอบคุณผู้บริหารฯ ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ  ช่วยเหลือ  สนับสนุนในการปฏิบัติงานร่วมกัน
ด้วยดีเสมอมา โดยการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบได้ทําหน้าที่ให้ดีที่สุด  เพ่ือให้เกิดคุณภาพกับ
ผู้เรียนมากที่สุด ยึดหลักบนพ้ืนฐานความรักและความสุข  สิ่งใดบกพร่องผิดพลาดขออภัยไว้  
ณ โอกาสน้ีด้วย และขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยปกป้อง คุ้มครองทุกท่านด้วย 

ที่ประชุม : รับทราบ 

1.3  โครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 

ประธาน : 
 

ตามที่ สถานศึกษาได้ทําบันทึกข้อตกลง MOU กับ สพท. ตามโครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 
และ สพท. ได้ทําบันทกึข้อตกลง MOU กับ สพฐ. และ สพฐ. ได้ทําบันทึกข้อตกลง MOU กับ ปปช. 
ขอให้ทุกโรงเรียนได้ทบทวนการดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง และตระหนักถึงความสําคัญ  
ในการปฏิบัติงานราชการ ให้เอ้ือต่อสิทธิประโยชน์ของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน ภายใต้
ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือรักษาเกียรติและศักด์ิศรีของครู ตรวจสอบ ดูแลช่วยเหลือ  
ซึ่งกันและกันด้วย 

ที่ประชุม : รับทราบ 
1.4  การเรียกเก็บเงินบํารุงการศึกษา 

ประธาน : 
 

เน่ืองจากปัจจุบันมีนโยบายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหลายโครงการ เช่น เรียนฟรี 15 ปี
การดําเนินการเรียกเก็บเงินจากนักเรียนหรือผู้ปกครอง ขอให้ผู้บริหารฯ ได้ศึกษา ตรวจสอบ และ
ยึดระเบียบ ข้อกฎหมายของทางราชการให้ถูกต้อง และควรดําเนินการอย่างระมัดระวัง เพ่ือป้องกัน
ความไม่เข้าใจ และร้องเรียนในภายหลัง  

ที่ประชุม : รับทราบ 
1.5  โครงการโรงเรียนประชารัฐ 

ประธาน : 
 

ด้วย สพฐ. ได้ดําเนินการตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ  ซึ่งโรงเรียนในสังกัด สพป.สฎ.1 มีจํานวน 
4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดบางใบไม้, บ้านปากกะแดะ, บ้านไสตอ และวัดวังไทร  ซึ่งโรงเรียนได้
ทํา MOU กับ สพฐ. แล้ว ซึ่งในโครงการฯ ได้สนับสนุนงบประมาณ, ระบบ INTERNET ขอทราบ
การดําเนินการตามโครงการฯ เป็นอย่างไรบ้าง 

ผอ.สุติยะ : เง่ือนไขของโครงการฯ แจ้งว่า จะสนับสนุนงบประมาณ โดยให้สถานศึกษาเสนอโครงการฯ และ
ได้รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับจัดการเรียนการสอน จํานวน 17 เครื่อง ขณะน้ีไม่สามารถ
ดําเนินการงานได้ตามเง่ือนไขของโครงการฯ เน่ืองจากไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ และการติดต้ัง
ระบบ INTERNET ไม่สมบูรณ์   

ประธาน : ขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการของ สพท. ได้รายงานข้อมูลดังกล่าวตามความเป็นจริง  ให้ สพฐ. ทราบ
ด้วย 

ที่ประชุม : รับทราบ 
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ระเบยีบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสงักัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ครั้งที ่3/2560                    
เมื่อวันที่  17  มีนาคม 2560 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (รายละเอียด               
ได้แจ้งทางเว็บไซด์ www.surat1.go.th  หัวข้อ “การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา”) 
มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2560  เมื่อวันที่ 17 มนีาคม 2560 

ระเบยีบวาระที่  3  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
3.1 งานบริหารบุคคล 
รองไพจิตร : 

3.1.1  แต่งต้ังข้าราชการใหดํ้ารงตําแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
ด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค มีคําสั่ง ที่  

20/2560  เรื่อง  แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งศึกษาธิการจังหวัด  สั่ง ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ราย   
 นายชุมพล  ศรีสังข์   

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  
ให้ดํารงตําแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 1)  หน้า  24-25 
ซึ่งสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ต้ังอยู่หลัง สพม.11 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม : รับทราบ 

3.1.2  แต่งต้ังข้าราชการรักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มีคําสั่งแต่งต้ัง นายประทีป  ทองด้วง ตําแหน่ง

รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  ให้รักษาราชการแทน 
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ทั้งน้ีต้ังแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 
รายละเอียดตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่ 841/2560 สั่ง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 
พ.ศ.2560 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 2)  หน้า 26-27 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม : รับทราบ 

3.1.3  สง่ตัวขา้ราชการมาปฏิบัติหน้าที่ ในสาํนักงานศกึษาธิการจังหวัดสุราษฎรธ์านี   
ด้วยคณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในภูมิภาค  ได้มีคําสั่ง                

มอบหมายให้ข้าราชการในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ไปปฏิบัติหน้าที่ใน
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด   สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  และเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ภายในวันที่     
5 มิถุนายน 2560  รายละเอียดตามคําสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ       
ในภูมิภาค  ที่ 21/2560  สั่ง ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2560 ดังน้ี  
     สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี   จํานวน  9  คน  ดังน้ี 

      1. นางสาวพรรณา พรหมวิเชียร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
   2. นางนัยนา  เกิดศรี  นักวิชาการศึกษา 
  3. นางสาวธีติมา  ถาวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์  
  4. นางอารยา  จันทวี นักวิชาการตรวจสอบภายใน  
  5. นางทัศนีย์  รุ่งเรือง  นักวิชาการศึกษา 



8 
 
 
  6. นางกฤษณา  ธนอารักษ์ นักวิชาการศึกษา 
  7. นางทิพย์วรรณ  คงแป้น  นักวิชาการศึกษา 
  8. นางภัทรมน  พันธ์ุพฤกษ ์ นักวิชาการศึกษา 
  9. นางศิริพร  นครพัฒน์ นักวิชาการศึกษา  

     สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร   จํานวน  1  คน  ดังน้ี 
       1. นางจรัสศรี  พรหมกลิ่น   นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ  

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 3)  หน้า 28-31 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม : รับทราบ 
  

3.1.4  การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการสถานศึกษา 
รองไพจิตร : ตามที่ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  ดําเนินการบรรจุแต่งต้ังผู้อํานวยการสถานศึกษา จํานวน 24 ราย

ไปแล้วน้ัน ในเง่ือนไขจะต้องประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานในรอบ 1 ปี ต้ังแต่
วันที่ 23 ธ.ค. 59 – 23 มิ.ย. 60 โดยดําเนินการดังน้ี 

- แต่งต้ังคณะกรรมการออกประเมิน ในเรื่องงานตามบันทึกข้อตกลง MOU ประเมินตาม
ตัวช้ีวัด 10 ตัวช้ีวัด ให้เตรียมการดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 
- การประเมินครั้งที่ 1 คะแนน 100 คะแนน ผ่าน 70% ขึ้นไป  
- เมื่อประเมินแล้ว ครั้งที่ 1 ไม่ผ่าน จะนําครั้งที่ 1 รวมกับครั้งที่ 2 หาค่าเฉลี่ย ไม่ผ่าน 
70% ถ้าไม่ผ่าน ให้ผู้มีอํานาจ สั่ง ให้ไปดํารงตําแหน่งในตําแหน่งทดแทน  

ขอให้ผู้เก่ียวข้องไปศึกษารายละเอียด คู่มือ และเตรียมเอกสารที่เก่ียวข้อง และภาพถ่าย ภาพ
กิจกรรม ทั้ง 10 ตัวช้ีวัดด้วย 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม :  รับทราบ 
3.2  งานบริหารท่ัวไป 
ผอ.สมชาย : 

3.2.1 การพิจารณากาํหนดวันหยุดราชการประจําปเีพิม่และกําหนดวันหยุดราชการเพิ่มเปน็กรณีพิเศษ 
ในปี 2560 

ด้วยมีมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 เรื่อง การพิจารณากําหนดวันหยุดราชการ
ประจํ า ปี เ พ่ิ มและ กํ าหนด วันห ยุดร าชการ เพิ่ ม เ ป็นกรณี พิ เ ศษ  ใน ปี  2560  เ ห็ นชอบ กํ าหนดให้                 
วันที่ 28 กรกฎาคม และวันที่ 13 ตุลาคม เป็นวันหยุดราชการประจําปี อีก 2 วัน ตามที่สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ ส่วนรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคาร
แห่งประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป 

ทั้งน้ี ในกรณีที่หน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจําเป็น หรือราชการสําคัญ
ในวันดังกล่าวโดยได้กําหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบ
ต่อการให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดําเนินการตามท่ีเห็นสมควร โดยมิให้เกิด                 
ความเสียหายแก่ทางราชการและประชาชน 
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 สาระสําคัญของเร่ือง สลค. เสนอว่า ได้จัดทําข้อมูลเก่ียวกับการกําหนดวันหยุดราชการประจําปีเพ่ิม

และการกําหนดวันหยุดราชการเพ่ิมเป็นกรณีพิเศษในปี 2560 ดังน้ี 
1. ควรกําหนดวันหยุดราชการประจําปีเพิ่ม รวม 2 วัน เน่ืองจากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด

กระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้กําหนดวันสําคัญของชาติไทยเพ่ิมเติม ได้แก่ วันที่ 28 กรกฎาคมของ               
ทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และวันที่                
13 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
เพ่ือให้ประชาชนได้น้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ดังน้ัน จึงเห็นควรกําหนดวันหยุดราชการประจําปีเพิ่ม               
รวม 2 วัน ดังน้ี 

1.1 วันที่ 28 กรกฎาคม เน่ืองจากเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร 

1.2 วันที่ 13 ตุลาคม เน่ืองจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

นอกจากน้ี กรณีวันที่ 5 พฤษภาคม ซ่ึงเป็นวันฉัตรมงคล (วันบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จ-         
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร) และบัดนี้ได้ล่วงพ้นรัชสมัยแล้ว จึงไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ
ประจําปี               

2. สําหรับกรณีส่วนราชการที่ต้องปฏิบัติภารกิจในการให้บริการประชาชนหรือมีความจําเป็นหรือ
ราชการสําคัญในวันดังกล่าวโดยได้กําหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไป จะเกิด                 
ความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชนให้ถือปฏิบัติตามแนวทางเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติใน
เรื่องเดียวกันน้ีแล้ว กล่าวคือให้หัวหน้าหน่วยงานน้ันพิจารณาดําเนินการตามท่ีเห็นสมควร โดยมิให้เกิด                 
ความเสียหายแก่ทางราชการและประชาชน ส่วนรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละ
แห่ง ธนาคารแห่งประเทศ และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง
ต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม :  รับทราบ 

 

3.2.2  การจัดงานพระราชพธิีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช 
ด้วยมีมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 เห็นชอบกําหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 

2560 เป็นวันหยุดราชการ  ซึ่งเป็นวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร                 
มหาภูมิพลอดุลยเดช ตามที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เสนอ  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในงาน
พระราชพิธี ฯ 

สาระสําคัญของเรื่อง สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี รายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ 
1/2560 เมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 ได้พิจารณาร่างหมายกําหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   ต้ังแต่การพระราชกุศลออกพระเมรุมาศเชิญพระบรมศพไป
พระเมรุมาศ ถวายพระเพลิงพระบรมศพ  เก็บพระบรมอัฐิ  พระราชกุศลพระบรมอัฐิเลี้ยงพระ  เชิญพระโกศ              
พระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานพระวิมาน และบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร  โดยกําหนดวันที่ตามหมายกําหนดการ
พระราชพิธีฯ จํานวน 5 วัน ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 รวมทั้งพิจารณาการจัดสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์
ของประชาชนเพื่อให้ประชาชนท้ังที่อยู่ในส่วนกลาง ในส่วนภูมิภาค  และในต่างประเทศได้มีส่วนร่วมในการถวาย
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พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ซึ่งซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ให้จัดทําภาพ
ประดับโดยเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช  พร้อมภาพ                 
พระบรมโกศ  และขอพระราชทานพระราชานุญาตการบันทึกภาพพระบรมโกศบนพระที่น่ังดุสิตมหาปราสาท                 
เพ่ือนําภาพมาประกอบร่วมกับภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ซึ่งกรมศิลปากรรับผิดชอบการออกแบบให้สง่างามและ
สมพระเกียรติ ตลอดจนพิจารณาให้มีการจัดนิทรรศการภายหลังงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ศึกษาเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม
เครื่องประกอบพระเมรุมาศด้านช่างสิบหมู่และชมความงดงามของสิ่งปลูกสร้างและส่วนประกอบทั้งหลายที่ใช้ใน
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยกําหนดจัด
นิทรรศการ จํานวน 30 วัน ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2560  ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม  เป็นหน่วยงานหลัก               
ในการดําเนินงาน ได้รับแจ้งจากสํานักราชเลขาธิการว่าได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลี
พระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมฯ และพระราชทานตามท่ีขอรับพระมหากรุณา  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม :  รับทราบ 

3.2.3  การประดิษฐ์ดอกไม้จันทนส์ําหรับใช้ในงานพระราชพธิีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ มหาบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดกิจกรรม “โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน”เพ่ือทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทร                 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยฝีมือการสร้างสรรค์และถ่ายทอดโดยข้าราชบริพาร โรงเรียนช่างฝีมือ              
ในวัง (หญิง) โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย ) และหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ตลอดจนพสกนิกร
ทุกหมู่เหล่า เพ่ือแสดงออกถึงความสามัคคีและการมีส่วนร่วม ทั้งกําลังกาย กําลังความคิดและสติปัญญา ด้วย               
จิตอาสาในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานเพ่ือเป็นพระราชกุศลอุทิศถวายคร้ังสุดท้าย ทั้งยังเป็น                 
การถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ โดยการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน 
จํานวน 7 แบบ  ดังน้ี  

แบบท่ี 1 ดอกดารารัตน์ 
แบบท่ี 2 ดอกกล้วยไม้ 
แบบท่ี 3 ดอกชบาทิพย์ 
แบบท่ี 4 ดอกชบาหนู 
แบบท่ี 5 ดอกลิลลี่ 
แบบท่ี 6 ดอกพุดตาน 
แบบท่ี 7 ดอกกุหลาบ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ขอให้สถานศึกษาในสังกัดได้พิจารณา
ดําเนินการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เลือกตามแบบการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จากจํานวน 7 แบบ หรือ
ตามแบบที่แต่ละอําเภอกําหนด ตามจํานวนที่กําหนดในแต่ละอําเภอ รวม 23,000 ดอก ดังน้ี  

1. อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จํานวน  8,000 ดอก 
2. อําเภอกาญจนดิษฐ์  จํานวน  8,000 ดอก 
3. อําเภอดอนสัก   จํานวน  4,000 ดอก 
4. อําเภอเกาะสมุย  จํานวน  1,500 ดอก 
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5. อําเภอเกาะพะงัน  จํานวน  1,500 ดอก 

 โรงเรียนประสานกับประธานเครือข่ายโรงเรียนในอําเภอน้ันๆ เพ่ือกําหนดสัดส่วนจํานวน                 
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ของแต่ละโรงเรียน โดยใช้งบประมาณของสถานศึกษา เมื่อประดิษฐ์แล้วเสร็จให้นําไป
มอบให้นายอําเภอ ซึ่งสถานศึกษาต้ังอยู่ 

ทั้งน้ี สํานักราชเลขาธิการ แจ้งว่าได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท 
แล้ว ทรงกรุณาโปรดเกล้าให้จัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร                 
มหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2560 และให้วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็น                 
วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นวันหยุดราชการ 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีลงมติรับทราบและเห็นชอบแล้ว และกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมถวายความจงรักภักดีและ                 
แสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
และโรงเรียนใดที่รับผิดชอบในการประดิษฐ์ดอกจันทน์ดังกล่าวข้างต้น สามารถดําเนินการจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์การดําเนินการ มีรายละเอียดข้อความ และสามารถเปลี่ยนช่ือสถานที่ดําเนินการได้ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ให้ดําเนินการเสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ก.ค. 60 จากนั้นนําส่งที่อําเภอน้ัน ๆ ในส่วนของดอกไม้จันทน์งดการใช้สีดํา      
ให้ใช้สีขาว  ครีม  นํ้าตาลอ่อน หากดําเนินการไม่เสร็จ สามารถช้ีแจงเหตุผลของการดําเนินการให้เสร็จว่า                 
วัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์ขาดตลาด โดยแจ้งอําเภอน้ัน ๆ ทราบ 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม :  รับทราบ 

3.2.4  การดําเนนิการเพ่ือเตรียมความพรอ้มเก่ียวกับพธิีถวายดอกไม้จันทนข์องประชาชน                     
ในส่วนภูมิภาค  

ด้วยคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ-              
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 โดย                 
มีรองนายกรัฐมนตรี(นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน มีมติเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลัก                
ในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แจ้งหนังสือ
สํานักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ 0017.3/ว 3683 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 การดําเนินการเพื่อเตรียม
ความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค  ขอความร่วมมือส่วนราชการ หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ องค์กรภาคเอกชนและประชาชน ร่วมปลูกดอกดาวเรืองหรือไม้สีเหลือง (โดยดอก
ดาวเรืองและไม้สีเหลืองดังกล่าว จะต้องออกดอกและบานสะพร่ัง ต้ังแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป                
เพ่ือใช้ประดับสถานที่ราชการ สถานที่สําคัญของจังหวัด บริษัท ห้างร้านและบ้านเรือนของประชาชนในช่วง                 
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วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่                
25 - 29 ตุลาคม 2560) 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม :  รับทราบ 

3.2.5  เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่มอันเกิดจากฝนตก 
ด้วยขณะนี้อยู่ในช่วงฤดูมรสุม ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทย

และอ่าวไทย ซึ่งเป็นลมประจําปี ลักษณะเช่นน้ีทําให้บริเวณประเทศไทยจะมีฝนตกในทุกๆภาคของประเทศ                
จึงขอให้สถานศึกษาในสังกัดให้เตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิด
วาตภัย อุทกภัย ฟ้าผ่า นํ้าท่วมฉับพลัน นํ้าป่าไหลหลาก นํ้ากัดเซาะตลิ่งและชายฝั่ง ดินโคลนถล่ม หรือแผ่นดิน
ยุบตัว ดังน้ี 

1. ให้ความรู้กับนักเรียนเรื่องของการเอาตัวรอดเมื่อเกิดภัย 
2. ติดตามการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ติดตามสถานการณ์ จากกรมป้องกัน              

และบรรเทาสาธารณภัย 
3. หากอยู่ในพ้ืนที่ลุ่ม ให้เก็บสิ่งของเครื่องใช้ที่สําคัญขึ้นในทีสู่ง 
4. เมื่อเกิดภัยพิบัติจะเกิดโรคระบาด เช่นตาแดง นํ้ากัดเท้า ท้องร่วง ไข้เลือดออก ฯลฯ                            

และสัตว์มีพิษต่างๆ ที่ตามมา เช่น ตะขาบ แมงป่อง งูพิษ จระเข้ ฯลฯ 
5. ปฏิบัติตามคู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา                    

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 หรอืคู่มือต่างๆ และขอให้กวดขนัเวรยามรักษาความปลอดภัย
สถานที่ราชการ 

6. ให้ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาถึงความไม่ปลอดภัย ที่จะเกิดขึ้นขณะนักเรียนเดินทาง                   
ไป - กลับระหว่างบ้านและโรงเรียน หรือขณะอยู่ที่โรงเรียน โดยกําชับให้ครู อาจารย์                   
ช่วยดูแลอย่างใกล้ชิด 

7. หากเกิดภัยพิบัติในหมู่บ้าน/ชุมชน ผู้ปกครอง/ชาวบ้าน ได้รับความเดือดร้อนไม่มีที่อยู่อาศัย
และโรงเรียนเป็นสถานที่ปลอดภัย สามารถใช้โรงเรียนเป็นที่พักพิงช่ัวคราว 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม :  รับทราบ 

3.2.6  การประชุมองค์กรหลัก ผู้ตรวจราชการกระทรวง และศึกษาธิการภาค ครั้งที่ 20/2560 
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม

องค์กรหลัก ผู้ตรวจราชการกระทรวง และศึกษาธิการภาค ครั้งที่ 20/2560 เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 
โดยมี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารฝ่ายการเมือง เข้าร่วมประชุม 

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษาในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผล             
การประชุมว่า  ที่ประชุมได้ประชุมหารือใน  ประเด็นที่สําคัญ คือ การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ   
ให้สอดคล้องพระบรมราโชบาย 4 ประการของในหลวงรัชกาลที่ 10, การแต่งต้ังคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูป
การศึกษา 

การพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา 4 ประการของในหลวง
รัชกาลที่ 10 กระทรวงศึกษาธิการ จะน้อมนําพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-                 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 ใส่เกล้าฯ และยึดมั่นปฏิบัติเป็นหลักในการพัฒนา
การศึกษาของชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม โดยการจัดการศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน 
คือ (นายเกษม วัฒนชัย ) ผู้บันทึก 
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1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  
 1.1 ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 
 1.2 ยึดมั่นในศาสนา 
 1.3 มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์  
 1.4 มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัว และชุมชนของตน 
2) มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรมจริยธรรม  
 2.1 รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด - ชอบ /ช่ัว - ดี 
 2.2 ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม  
 2.3 ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ช่ัว  
  2.4 ช่วยกันสร้างคนดี ให้แก่บ้านเมือง 
3) มีงานทํา มีอาชีพสุจริต  
 3.1 การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็ก

และเยาวชนรักงาน สู้งาน ทํางานจนสําเร็จ 
 3.2 การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร ต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทํางาน

เป็นและมีงานทําในที่สุด  
 3.3 ต้องสนับสนุนผู้สําเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานทํา จนสามารถเลี้ยงตัวเองและ

ครอบครัว 
4) เป็นพลเมืองดี 
 4.1 การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน 
 4.2 ครอบครัว - สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริม ให้ทุกคนมีโอกาสทํา

หน้าที่เป็นพลเมืองดี  
 4.3 การเป็นพลเมืองดีคือ “เห็นอะไรท่ีจะทําเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องทํา” เช่น งาน

อาสาสมัคร งานบําเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ทําด้วยความมีนํ้าใจและความเอ้ืออาทร 
คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา 

ด้วยมาตรา 261 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กําหนดให้
คณะรัฐมนตรีแต่งต้ังคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระจํานวน 1 คณะ เพ่ือดําเนินการศึกษาและจัดทําข้อเสนอแนะ 
ตลอดจนร่างกฎหมายที่เก่ียวข้องในการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย โดยคณะรัฐมนตรีต้อง
ดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ซึ่งครบกําหนด                 
วันที่ 4 มิถุนายน 2560 

เพ่ือให้การแต่งต้ังคณะกรรมการชุดดังกล่าวเป็นไปตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ตาม
รัฐธรรมนูญฯ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ แต่งต้ังคณะกรรมการ
อิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา จํานวน 25 ราย ดังน้ี 

ศาสตราจารย์กิตติคุณจรัส สุวรรณเวลา เป็นประธานกรรมการ  โดยคณะกรรมการ
ประกอบด้วย นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา นายไกรยส ภัทราวาท รองศาสตราจารย์จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์                
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองศาสตราจารย์ชัยยุทธ ปัญญสวัสด์ิสุทธ์ิ นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ 
รองศาสตราจารย์ดารณี อุทัยรัตนกิจ นายตวง อันทะไชย รองศาสตราจารย์ธิติพันธ์ุ เช้ือบุญชัย รองศาสตราจารย์
ทิศนา แขมมณี รองศาสตราจารย์นิชรา เรืองดารกานนท์ รองศาสตราจารย์นภดล ร่มโพธ์ิ นายปกรณ์ นิลประพันธ์ 
นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล นางเพชรชุดา เกษประยูร นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร นางภัทรียา สุมะโน                



14 
ผู้ ช่ วยศาสตราจาร ย์ ยุว ดี  นาคะผดุงรัต น์  นางเรียม  สิ งห์ทร  ศาสตราจารย์ วิริ ยะ  นามศิริพงศ์ พัน ธ์ุ                
นายวิวัฒน์ ศัลยกําธร รองศาสตราจารย์ศิริเดช สุชีวะ นายศุภชัย เจียรวนนท์ นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล โดยมี
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ทําหน้าที่ฝ่ายเลขานุการฯ 
หน้าที่ของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา คือ 

 ศึกษาและเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือกําหนดนโยบาย แนวทาง และหลักเกณฑ์
เก่ียวกับการดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

 ศึกษาและเสนอแนะกลไก และระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ปกรอบวิชาชีพครู
และอาจารย์ ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่
เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงาน
บุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู ต่อคณะรัฐมนตรี 

 ศึกษาและเสนอแนะแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุก
ระดับ เพ่ือให้ผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัด ต่อคณะรัฐมนตรี 

 ศึกษาและเสนอแนะแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงาน               
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปการศึกษา โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและระดับพ้ืนที่ ต่อคณะรัฐมนตรี 

 ร่างกฎหมายเพื่อจัดต้ังกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลด          
ความเหลื่อมล้ําในการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู ตามมาตรา 54 วรรคหก                 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี 

 เรียกให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เก่ียวข้องมาช้ีแจง หรือแสดงความคิดเห็นประกอบการ
พิจารณา 

 แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ตามท่ีมอบหมายและ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม :  รับทราบ 

3.2.7  การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ                   
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 มีมติเห็นชอบกับการประเมินส่วน

ราชการและข้าราชการพลเรือนในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร ตามคําสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) ที่ 5/2559 เรื่องมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยมอบให้สํานักงาน ก.พ.ร.                
เป็นผู้ประเมินส่วนราชการ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 และในการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบกับกรอบการประเมิน                 
ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แทน             
การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการในระบบเดิม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบการดําเนินงานของ              
ส่วนราชการในการขับเคลื่อนภารกิจสําคัญของรัฐบาลการแก้ไขปัญาและการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 
และเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของส่วนราชการในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลเพ่ือประกอบการให้
คุณให้โทษต่อหน่วยงานและผู้บริหารซึ่งเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนภารกิจที่สําคัญของรัฐบาลและการดําเนิน
ตามภารกิจหน่วยงานของรัฐ 
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้จัดทํารายละเอียดตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ซึ่งผ่านการเจรจากับ
คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงว่าด้วยผลงานท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. มอบหมาย  และเห็นชอบร่วมกันให้ใช้เป็นตัวช้ีวัด
ผลการปฏิบัติราชการประจําปี โดยมีกรอบการประเมิน 5 องค์ประกอบ ดังน้ี 
 องค์ประกอบท่ี 1 ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน (Function base) จํานวน 5 
ตัวช้ีวัด 
 องค์ประกอบท่ี 2 ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์หรือภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายเป้นพิเศษ (Agenda base) จํานวน 3 ตัวช้ีวัด 
 องค์ประกอบท่ี 3 ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักหลักภารกิจพ้ืนที่ หรือการบูรณาการ
ดําเนินงานหลายหน่วยงาน (Area base) ไม่มีตัวช้ีวัดในองค์ประกอบน้ี 
 องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน 
(Innovation base) จํานวน 2 ตัวช้ีวัด 
 องค์ประกอบท่ี 5 ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มีความสําคัญเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 
(Potential base) จํานวน 1 ตัวช้ีวัด 

กรอบการประเมินผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎร์ธานี เขต 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

องค์ประกอบการประเมิน ประเด็นการประเมิน 
องค์ประกอบที่ 1  
 
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามภารกิจหลัก
พ้ืนฐาน งานประจํางานตามหน้าที่ปกติ หรืองาน
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย 
กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี 
(Functional base) 

1.1 ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ                     
(3-5 ปี/6-11 ปี/12-14 ปี/15-17 ปี) 

1.2 ขีดความสามรถในการแข่งขนัด้านการศึกษาของ
ประเทศไทยจากรายงาน (IMD 2017) 
1.2.1 อันดับตามรายงานด้านการศึกษา 

(Education) 
1.2.2 อันดับตามรายงานด้านที่เก่ียวข้องกับ

บทบาท ภารกิจของส่วนราชการ 
1.2.3 ระดับความสําเร็จของโครงการปรับปรุง

และพัฒนาแนวทางการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับการประเมินผลนักเรียน
ระดับนานาชาติ (PISA) 

1.3 ระดับคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ O-Net 

1.4 ระดับความสําเร็จในการประเมินคุณภาพ
สถานศึกษา 

1.5 ระดับความสําเร็จของพัฒนาครู 
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องค์ประกอบการประเมิน ประเด็นการประเมิน 

องค์ประกอบที่ 2  
 
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจ
ยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน 
หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda 
base)  

2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
      2.1.1 ร้อยละการดําเนินการตามแผนการ 
              สรา้งความรับรู้ความเข้าใจแก่ 
              ประชาชน 

2.1.2 ร้อยละการช้ีแจงประเด็นสําคัญทีท่ัน 
              ต่อสถานการณ์ 
2.2 ระดับความสําเร็จในการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลา      
     รู ้ของสถานศึกษา 
2.3 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการแก้ไขปัญหา 
     โรงเรียนในโครงการ ICU  
 

องค์ประกอบที่ 3  
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจ
พ้ืนที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือ
การบูรณาการการดําเนินงานหลายพ้ืนที่หรอืหลาย
หน่วยงาน (Area base)  

ไม่มีตัวช้ีวัดในองค์ประกอบน้ี 

องค์ประกอบที่ 4  
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนา
นวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน 
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บรกิาร
ประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation 
Base) 

4.1 ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ 
4.2 โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้น 

  พ้ืนฐานของสาํนักงานคณะกรรมการ 
  การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

องค์ประกอบที่ 5  
ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มีความสาํคัญเชิง
ยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาประเทศ ตามแผนหรือ
นโยบายระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล 
(Potentinal base) 

5.1 การจัดทําและดําเนินการตามแผนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ 

วิธีการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
วิธีการประเมิน 
 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ มีวิธีการประเมินดังน้ี 

ระดับการประเมิน สรุปผลการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
ส่วนราชการ/จังหวัด ระดับคณุภาพ มีผลการดําเนินงานอยู่ในระดับสูงกว่าเปา้หมาย       

ทุกองค์ประกอบที่ประเมิน 
ระดับมาตรฐาน มีผลการดําเนินงาน อยู่ในระดับสูงกว่าเปา้หมาย 

ไม่ครบทุกองคป์ระกอบทีป่ระเมิน แต่ไม่มี
องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้รบัการประเมิน
ในระดับตํ่ากว่าเปา้หมาย 
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ระดับการประเมิน สรุปผลการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 

ระดับต้องปรบัปรุง มีผลการดําเนินงานอยู่ในระดับตํ่ากว่าเป้าหมาย       
ในองคป์ระกอบใดองคป์ระกอบหนึ่ง                    
(แม้ว่าได้รับการประเมินในองค์ประกอบอ่ืนในระดับ
เป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย) 

องค์ประกอบ 
1. Function base 
2. Agenda base 
3. Area base 
4. Innovation base 
5. Potential base 

สูงกว่าเป้าหมาย มีผลคะแนนสงูกว่าร้อยละ 67 

เป็นไปตามเปา้หมาย มีผลคะแนนระหว่างร้อยละ 50 - 67 

ตํ่ากว่าเปา้หมาย มีผลคะแนนตํ่ากว่าร้อยละ 50 

ตัวชี้วัด ผ่าน ผลการดําเนินงานเป็นตามเป้าหมาย หรือ สูงกว่า
เป้าหมายที่ต้ังไว้ 

ไม่ผ่าน ผลการดําเนินงานเป็นตํ่ากว่าเป้าหมายที่วางไว้ 
รอบการประเมินผล 
 การประเมินผลตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ แบ่งเป็น 2 ครั้ง ดังน้ี 

   รอบที่ 1 ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2560 
   รอบที่ 2 ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560 

องค์ประกอบที่ 1  ประสิทธภิาพในการดําเนนิงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน (Function base) 
ตัวชี้วัดที่ 1.3     ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) 
หน่วยวัด  :      
คําอธบิายตัวชี้วัด :  
       ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน หมายถึง  การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ทั่วไป (O-NET) ของนักเรียนช้ัน ป.6 ม.3 และ ม.6 จํานวน 5 รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ โดยกําหนดเกณฑ์การประเมินเป็นคะแนนเฉล่ียร้อยละ ใช้สอบนักเรียนช้ัน ป.6      
ม.3 และ ม.6 ทุกคนและให้ครอบคลุมทุกสังกัดดําเนินการโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

การประเมินรอบที่ 1 การประเมินรอบที่ 2 
- เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 จากคะแนนค่าเฉล่ียระดับประเทศ      

ในปีการศึกษาปี 2559 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ผลคะแนน O-net มีค่าคะแนนเท่ากับหรือ

มากกว่าค่าเป้าหมาย สพท. 2560  
(ซึ่งเป็นค่าคะแนนเฉล่ียระดับ สพฐ.           

ในปีการศึกษา 2559) 

ผลคะแนน O-net ค่าคะแนนน้อยกว่า 
ค่าเป้าหมาย สพท. 2560  

(ค่าคะแนนเฉลีย่ระดับ สพฐ. ในปีการศึกษา 2559) 

หมายเหตุ : คิดผลคะแนนระดับช้ัน ป.6 ม.3 และ ม.6 แยกเป็นรายวิชา  
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รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน : 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบ
ตัวชี้วัด 

หน่วยวัด 

ผลการดําเนนิงานในอดีต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

ค่าเป้าหมาย 2560 

2557 2558 2559 
เป้าหมาย 
สพฐ. 

เป้าหมาย 
สพท. 

ประถมศึกษาปีที่ 6   
ภาษาไทย            ร้อยละ 45.02 44.88 49.33 50.81 51.88 
ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 33.82 36.02 40.31 41.52 31.11 
คณิตศาสตร์ ร้อยละ 41.95 38.06 43.47 44.77 38.76 
วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 37.40 42.13 42.59 43.87 40.27 
สังคมศึกษา ร้อยละ 38.31 50.67 49.18 50.66 45.08 
มัธยมศึกษาปีที่ 3  
ภาษาไทย            ร้อยละ 44.25 35.20 42.64 43.92 46.81 
ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 30.35 27.46 30.54 31.46 31.39 
คณิตศาสตร์ ร้อยละ 25.45 29.65 32.40 33.37 29.53 
วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 37.95 38.62 37.63 38.76 35.12 
สังคมศึกษา ร้อยละ 39.37 46.79 46.24 47.63 47.36 
มัธยมศึกษาปีที่ 6  
ภาษาไทย            ร้อยละ 49.26 50.76 49.63 50.84 50.09 
ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 25.35 23.44 24.98 25.73 27.35 
คณิตศาสตร์ ร้อยละ 20.48 21.74 26.59 27.39 24.90 
วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 30.48 32.54 33.40 34.40 31.77 
สังคมศึกษา ร้อยละ 33.02 36.53 39.71 40.90 36.17 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะเป็นผู้ดําเนินการสอบนักเรียนช้ัน ป.6, ม.3               
และ ม.6  ทุกคน ให้ครอบคลุมทุกสังกัด รวมทั้งดําเนินการประมวลผล และแจ้งผลการประเมินไปให้
กระทรวงศึกษาธิการ 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม :  รับทราบ 

3.2.8  การการเตรียมการเพือ่สร้างความสามัคคปีรองดอง  
ด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดเวทีแสดงความเห็นเพ่ือสร้างความสามัคคีปรองดอง เมื่อวันที่                

13 - 14 มีนาคม 2560 จาก 4 กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มการเมืองท้องถิ่น ,กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs)                
กลุ่มที่มีอุดมการณ์ทางการเมือง ,กลุ่ม/องค์กรที่ทํางานร่วมกับส่วนราชการ , กลุ่มคนในท้องถิ่นที่ได้รับ                 
ความเดือดร้อนจากโครงการของรัฐ กลุ่มสาขาอาชีพ   ผลปรากฏความเห็นที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็น 
ครอบคลุม 10 ประเด็นหารือและมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆหลายหน่วยงาน โดยจะต้องบูรณาการทํางาน
ร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน  
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ในด้านการศึกษา  มีประเด็นในการแสดงความเห็นดังน้ี 
ประเด็น กลุ่มแสดงความเห็น 

แผนการศึกษาควรสอดคล้องกับแผนพัฒนา กลุ่มการเมืองท้องถิ่น 
พัฒนาการศึกษาให้ทั่วถึง ให้ครูสอนในเวลาอย่างเต็มที่ไม่ต้องสอนพิเศษ 
แบ่งแยกระบบการศึกษา ไม่ต้องมีสห 
แผนการศึกษาควรสอดคล้องกับแผนพัฒนา กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) 

กลุ่มที่มีอุดมการณ์ทางการเมือง พัฒนาการศึกษาให้ทั่วถึง ให้ครูสอนในเวลาอย่างเต็มที่ไม่ต้องไปสอนพิเศษ 
แบ่งแยกระบบการศึกษาไม่ต้องมีสห 
เปลี่ยนการศึกษาจากการเรียนเพ่ือสอบเป็นเพ่ือการเรียนรู้ 
แผนการศึกษาควรสอดคล้องกับแผนพัฒนา/ระบบภาษี กลุ่ม/องค์กรทีท่ํางานร่วมกับ 

ส่วนราชการ พัฒนาการศึกษาให้ทั่วถึง 
ให้ครูสอนในเวลาอย่างเต็มที่ไม่ต้องไปสอนพิเศษ 
แบ่งแยกระบบการศึกษา ไม่ต้องมีสห 
เปลี่ยนการศึกษาจากเรียนเพ่ือสอบเป็นเพ่ือการเรียนรู้ 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม :  รับทราบ 
 
รองณันศภรณ์ : 

3.2.9  การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดให้กับนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น  
ด้วย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  กําหนดจัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดให้กับนักเรียนระดับ                 

ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียนขยายโอกาส) โรงเรียนละ 8 คน ระหว่างวันที่ 20 – 22 มิถุนายน  2560                 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ อําเภอเมือง ฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม :  รับทราบ 
 

3.2.10  การดําเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา  เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ  จะมีการเปลี่ยนแปลงกรอบการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับ

รางวัลพระราชทาน  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  แบบใหม่ (ประเมินแบบเช่ียวชาญ องค์รวม) ซึ่งจะเริ่มใช้ใน                 
ปีพ.ศ. 2561 
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            กรอบการประเมินรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแบบใหม ่และแบบเดิม 

แบบใหม่(เริ่มปีการศึกษา 2561) แบบเดิม(ใช้ถึงปีการศึกษา 2560) 
กรอบการประเมินนักเรียน 
ด้านที่  1  การประเมินคุณลักษณะพ้ืนฐานของนักเรียน 
 1) ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ 
 2) การมีทักษะการจัดการและการทํางาน 
 3) คุณลกัษณะที่พึงประสงค์ 
 
 
 
ด้านที่  2  การประเมินกิจกรรม/ผลงานดีเด่นของ
นักเรียนจากร่องรอยหลักฐาน  4  ประเด็น(คงเดิม) 
1) คณุประโยชน์ 
2) คณุภาพ 
3) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
4) การเผยแพร่ผลงาน 
 

กรอบการประเมินนักเรียน 
ด้านที่  1 การประเมินคุณลักษณะพ้ืนฐานของนักเรียน 
         1) การศึกษาเล่าเรียน 
         2) การมีทักษะการจัดการและการทาํงาน 
         3) สุขภาพอนามัย 
         4) ความประพฤติ คณุธรรม จริยธรรมที่สําคญั 
         5) อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
 
ด้านที่  2  การประเมินกิจกรรม/ผลงานดีเด่นของ
นักเรียนจากร่องรอยหลักฐาน 4  ประเด็น(คงเดิม) 
        1) คุณประโยชน์ 
        2) คุณภาพ 
        3) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
        4) การเผยแพร่ผลงาน    
 

กรอบการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน  ระดับก่อนประถมศึกษา(ลดลง) 
ด้านที่  1  คุณภาพของเด็ก 
ด้านที่  2  การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
ด้านที่  3  การบริหารและจัดการ 
ด้านที่  4  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทีเ่น้น

นักเรียนเป็นสําคัญ 

กรอบการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน  ระดับก่อนประถมศึกษา 
ด้านที่  1  ผลพัฒนาการของเด็ก 
ด้านที่  2  การบริหารงานวิชาการ 
ด้านที่  3  การบริหารการจัดการ 
ด้านที่  4  ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับ

ผู้ปกครองและชุมชน 
ด้านที่  5  บุคลากรและการบริหารบุคลากร 

กรอบการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน(ลดลง) 
ด้านที่  1  คุณภาพนักเรียน 
ด้านที่  2  การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ 
ด้านที่  3  การบริหารและการจัดการศึกษา 
ด้านที่  4  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ     
ด้านที่  5  ความดีเด่นของสถานศึกษา 

กรอบการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ด้านที่  1  คุณภาพนักเรียน 
ด้านที่  2  บรหิารหลักสูตรและงานวิชาการ 
ด้านที่  3  การบรหิารการจัดการ 
ด้านที่  4  ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาผู้ปกครอง 
             และชุมชน 
ด้านที่  5  บุคลากรและการบริหารบุคลากร 
ด้านที่  6  ความดีเด่นของสถานศึกษา 

       แนวทางการประเมินรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแนวใหม ่
 1) การประเมนิแบบองค์รวม(holistic assessment) หรือประเมินแบบบูรณาการ(Integrated 
assessment) 
 2) การประเมนิและตัดสินผลโดยอาศัยความเช่ียวชาญ(expert  judgment) 
 3) การประเมนิโดยอาศัยร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์(evidence based  assessment) 
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               1) การประเมินแบบองค์รวม(holistic assessment) หรือประเมินแบบบูรณาการ             
(Integrated assessment) 
          การประเมินแบบองค์รวมเป็นวิธีการให้คะแนนสิ่งที่จะประเมิน(ผลงาน กิจกรรมกระบวนการ 
องค์กร) 
ซึ่งมีความสัมพันธ์กันอยู่ภายในโดยพิจารณาจากภาพรวมตามเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กําหนดและมีการอธิบายระดับ
คุณภาพไว้ชัดเจน  ด้วยวิธีการประเมินหลายๆ วิธี  
      2) การประเมินและตัดสนิผลโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ (expert  judgment) 
  การตัดสินโดยผู้เช่ียวชาญ  รายบุคคลที่มีทกัษะหรือได้รับการฝึก  อบรม  หรือมีประสทิธิภาพ
เฉพาะทางซึ่งเก่ียวข้องกับสิ่งที่ประเมิน 
               3) การประเมินโดยอาศัยร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence based  assessment) 
 - หลักฐานเชิงประจักษ์  หมายถึง  ข้อเท็จจริงที่สังเกต/พิสูจน์/ยืนยัน  โดยมีข้อมูลหรอืหลักฐานประกอบ 
             การยืนยัน 
 - รวบรวมได้จากบุคคล   2  ฝ่าย  คือ  ผู้ประเมินและผู้ถกูประเมิน 
 - แหล่งข้อมูลเป็นได้ทั้งงานเอกสารและไมใ่ช่เอกสาร 
 - วิธีเก็บข้อมูลจากร่องรอยหลักฐานใช้หลายๆวิธี 
 - เก็บและใช้รอ่งรอยหลักฐานหลายเหตุการณ์จะทําให้การประเมินน่าเช่ือถือขึ้น 

***  สําหรับการประเมินรางวัลพะราชทาน  ประจําปี  2560  หากสถานศึกษาใดมีความประสงค์ 
จะขอรับคู่ มื อการประ เมิ น นัก เ รี ยน  และสถาน ศึกษา  ขอรั บ ไ ด้ที่ กลุ่ มส่ ง เ ส ริมการ จัดการศึ กษา                 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม :  รับทราบ 

3.2.11  การรับเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(สําหรบัเด็กอายุ 3 ปีบริบรูณ์) สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพื้นฐาน                            

 ปีการศึกษา 2560 
  จากการที่ นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ                
มีนโยบายให้โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขยายจัดอนุบาล 3 ปี  เพ่ือรองรับ
รัฐธรรมนูญ น้ัน และให้โรงเรียนที่มีความพร้อมรับนักเรียนอายุ 3 ปี บริบูรณ์ เข้าเรียนในปีการศึกษา 2560 น้ัน 
และโรงเรียนในสังกัด ได้รายงานการรับเด็กอนุบาล 1 อายุ 3 ปี ดังน้ี 

1. สถานศึกษาที่เคยรับเด็กอนุบาล 3 ปีบริบูรณ์ อยู่แล้วก่อนปีการศึกษา 2560 จํานวน  16  
โรงเรียน จํานวน เด็ก  208  คน 

2. สถานศึกษาที่ไม่เคยเปิดรับเด็กอนุบาล อายุ 3 ปีบริบูรณ์ มาก่อน หากในเขตพ้ืนที่บริการไม่มี
สถานศึกษาหรือศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สังกัดอ่ืนเปิดรับเด็กอนุบาล อายุ 3 ปี ให้สามารถรับเด็กอนุบาล 3 ปี
บริบูรณ์ที่มีมีภูมิลําเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่บริการได้ตามความพร้อมของสถานศึกษา จํานวน 17 โรงเรียน  จํานวนเด็ก 
176 คน 

3. พ้ืนที่ใดในเขตบริการท่ีมีสถานศึกษาหรือศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน สังกัดอ่ืนจัดการศึกษา
อนุบาลอายุ 3 ปีบริบูรณ์แล้ว แต่มีจํานวนเด็กเกินขีดความสามารถในการรับของสถานศึกษาน้ัน ๆ ให้สถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เปิดรับนักเรียนอนุบาล อายุ 3 ปีบริบูรณ์ ได้ตามความพร้อม
ของสถานศึกษา จํานวน 2 โรงเรียน  จํานวน เด็ก 3  คน 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม :  รับทราบ 
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รองธนาวุฒิ :  
3.3  งานการเงินและงบประมาณ  

3.3.1  สรปุการจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2560 (เมษายน-พฤษภาคม 2560) 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 4)  หน้า 32-34 

รายการงบประมาณ 
ประเภทงบประมาณ (บาท) 

งบลงทุน งบบุคลากร เงินอุดหนุน งบดําเนินงาน รวม (บาท) 
ได้รับจัดสรร 9 รายการ (เม.ย.-พ.ค.60) - - 1,654,015 22,209,500 23,863,515 

รวมทั้งสิ้น 88,767,420 8,101,680 98,273,511 72,463,511 267,606,122
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

รองธนาวุฒิ :   ขอให้ผู้บริหารโรงเรียนได้ติดตามการจัดสรรงบประมาณทุกรายการ และสร้างความเข้าใจในเรื่อง
งบประมาณที่เก่ียวข้องกับบุคลากรในสถานศึกษาด้วย เช่น  เงินค่าจ้างครูพ่ีเลี้ยง  เน่ืองจากขณะน้ี
เงินค่าจ้างทั่วประเทศยังไม่ได้โอนมา ผู้บริหารฯต้องแก้ปัญหา และสร้างความเข้าใจ เพ่ือป้องกัน             
มิให้เกิดการร้องเรียน 

ที่ประชุม :  รับทราบ 
 

3.3.2 การดําเนินการจัดเก็บข้อมูลโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาข้ันพื้นฐาน (NEA)                             
และการรายงานคา่สาธารณูปโภคของสถานศึกษา (ระยะที่ 1)      

   ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ได้จัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ                 
การดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560  จํานวน 5 โครงการ คือ  

1) โครงการใช้นํ้าอย่างประหยัด  
2) โครงการลดค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรมสัมมนา   
3) โครงการลดการใช้กระดาษสําหรับงานสารบรรณ   
4) โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
5) โครงการศึกษาเกณฑ์มาตรฐานค่าไฟฟ้าของโรงเรียนในสังกัด  
ทั้งน้ี  ได้จัดทําเว็บไซด์เพ่ือให้โรงเรียนรายงานข้อมูล  โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษา                

ขั้นพ้ืนฐาน (NEA)  และการรายงานค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา  จึงขอให้โรงเรียนรายงานข้อมูลตาม
โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาช่วง 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 
2560) ในเว็บไซด์โดยใช้ Google chrome  Address : http://e-budget.jobobec.in.th  เลือกการรายงาน
โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และรายงานค่าสาธารณูปโภค เลือก  ปีงบประมาณ 2560  โดย
ให้รายงานให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 โดยใช้รหัส Per code  เป็นรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน  น้ัน         
  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  ได้สรุปการรายงานของโรงเรียน
ในสังกัด ตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NEA)  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ หมายเลข 5)  
หน้า 35-38 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม :  รับทราบ 
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3.3.3 การจัดการอบรมปฏิบัติการจัดทําข้อมูลพืน้ฐานและสารสนเทศเพื่อการบริหาร ประจําปี 2560 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้กําหนดจัดอบรมปฏิบัติการจัดทํา

ข้อมูลพ้ืนฐานและสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ประจําปีการศึกษา 2560 โดยกําหนดจุดประชุมเป็น 4 จุด คือ 
1. จุดอบรมท่ี 1  โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560  

สําหรบัโรงเรียนในอําเภอดอนสัก และโรงเรียนบ้านเกาะพลวย 
2. จุดอบรมท่ี 2  โรงเรียนวัดสมัยคงคา ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560  

สําหรับโรงเรียนอําเภอเกาะพะงัน  
(สําหรับโรงเรียนบ้านเกาะเต่าสามารถเข้าร่วมประชุม ณ จดุอบรม 
ที่ท่านเดินทางสะดวก 

3. จุดอบรมท่ี 3  โรงเรียนบ้านหน้าค่าย ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560  
สําหรับโรงเรียนในอําเภอเกาะสมุย 

4. จุดอบรมท่ี 4  ห้องประชุมเมืองคนดี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2560  
สําหรับอําเภอเมืองฯ และเครือข่ายท่าทองอุแท 
และในวันที่ 6 มิถุนายน 2560 สําหรับโรงเรียนในอําเภอกาญจนดิษฐ์  
(เครือข่ายช้างคู่ กรูดป่าร่อนและคลองสระ และเครือข่ายกาญจนดิษฐ์) 

การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ 
1. ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สําหรับภาคเรียนที่ 1/2560 DMC ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 9 มิถุนายน 

2560 เน่ืองจากวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ตรงวันหยุด การติดต่อประสานงานยุ่งยาก 
2. สําหรับข้อมูลในระบบ EMIS ทุกรายการให้ดําเนินการให้เสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560               

แต่ระบบไม่ปิด แต่จะประมวลผลข้อมูล 
3. ระบบปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน CCT ดําเนินการให้เสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
รองธนาวุฒิ :  ขอให้ผู้บริหารโรงเรียนได้ติดตามการรายงานข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และรายงาน

ข้อมูล “ยืนยันข้อมูล” ภายในกําหนดเวลาด้วย  หากพ้นกําหนดเวลา 10 มิ.ย. จะไม่ได้รับจัดสรร
งบประมาณที่เก่ียวข้อง และขณะน้ีได้ตรวจสอบพบว่า มีโรงเรียนที่ไม่ได้รายงานและยืนยันข้อมูล 
ประมาณ 100 โรงให้รีบดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 

ที่ประชุม :  รับทราบ 
 

3.3.4 การเบิกจ่ายงบประมาณ    
1) รายการงบลงทุน ปี 2559 (เงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี) 
2) รายการก่อหน้ีผูกพัน/การเบิก  

- งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ฯ ปีงบประมาณ 2560 
- งบลงทุน ค่าทีดิ่นและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2560 

รองสัญญานนท์ : การเบิกจ่ายงบปราณทุกรายการ โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ และก่อหน้ีผูกพันแล้ว  
ให้ดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามกําหนดเวลาด้วย  หากเกิดกรณีงบประมาณยอด
ดังกล่าวไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ผู้บริหารฯจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 

ที่ประชุม : รับทราบ 
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3.3.5  ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(E-bildding) 
รองสัญญานนท์ : เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 60 ได้ดําเนินการพิจารณาการประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์ต่อพ่วงสําหรับโรงเรียนในสังกัด ตามโครงการ DLIT จํานวน 191 ชุด ผลการพิจารณา
ได้ และโครงการระบบคอมพิวเตอร์สําหรับสถานศึกษา ได้แก่ บริษัทสุพรีดิสทรีบิวช่ัน  
อยู่ระหว่างการส่งมอบและติดต้ัง ขอให้โรงเรียนที่เก่ียวข้องได้ตรวจสอบความถูกต้อง และ
ดําเนินการตรวจรับ และรายงานภายใน 3 วัน โดยส่งหลักฐานการตรวจสอบถึง สพท.  

ที่ประชุม : รับทราบ 
ผอ.สิรวิชญ์ : โรงเรียนบ้านไสขาม ได้รับจัดสรรเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และบริษัทฯได้จัดส่งครุภัณฑ์ดังกล่าว

แล้ว พบว่า มปัีญหาในส่วนของการดําเนินการตรวจรับ จะดําเนินการอย่างไร  
รองสัญญานนท์ : เมื่อ สพท. สั่งการให้ดําเนินการตรวจรับ ตามระเบียบฯพัสดุ ให้คณะกรรมการชุดดังกล่าว 

ตรวจรับ หลักการในการตรวจสอบ เมื่อตรวจรับติดต้ังเรียบร้อย ตรวจแล้วถูกต้อง ตรวจแล้ว
ไม่ถูกต้อง ให้แจ้ง สพท. ทราบ เพราะ สพท. เป็นผู้ซื้อ เป็นไปตามระเบียบฯพัสดุ แจ้งผู้ขาย
ทราบ  ผู้ส่งของไม่ใช่ผู้ขาย ให้บันทึกการดําเนินการ 

ที่ประชุม : รับทราบ 
  

3.3.6 การดําเนินการขอเปิดห้องเรียนพเิศษ  
รองธนาวุฒิ : โรงเรียนใดจะดําเนินการขอเปิดห้องเรียนพิเศษให้ดําเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนด้วย ใน

ส่วนการเรียกเก็บเงินกรณีห้องเรียนพิเศษ ให้ตรวจสอบ ศึกษาระเบียบ ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
และให้ดําเนินการไปตามระเบียบฯน้ัน ๆ  เพ่ือป้องกันมิให้เกิดข้อร้องเรียนของผู้ปกครอง
นักเรียนจากการไม่เข้าใจการดําเนินการของโรงเรียน 

รองณันศภรณ์ : ขณะนี้นโยบายภาครัฐเน้นจัดการศึกษาเรียนฟรี หากโรงเรียนใดต้องการดําเนินการเปิด
ห้องเรียนพิเศษ ให้ศกึษาแนวปฏิบัติให้ถูกต้อง โดยปฏิบัติดังน้ี 

1) นํารายละเอียดเสนอให้ กรรมการสถานศึกษา (ใหค้วามเห็นชอบ)  
2) นํามติคณะกรรมการสถานศกึษา เสนอให้ สพป. ทราบ เพ่ือนําเข้าคณะกรรมการฯ      

ที่เก่ียวข้อง (ให้ความเห็นชอบ)  
3) สพป. เสนอรายละเอียดให้ สพฐ. พิจารณาอนุมัติให้ดําเนินการ 
4) เมื่อสถานศึกษาได้รับอนุมัติแล้ว จึงจะดําเนินการเปิดดําเนินการได้ 

เพ่ือป้องกันมิให้เกิดปัญหาขึ้นกับสถานศึกษา ให้สถานศกึษาดําเนินการตามข้ันตอนดังกล่าว
ข้างต้นด้วย 

ที่ประชุม : รับทราบ 
คุณสายตา :  

3.4  งานวิชาการ 
3.4.1  ผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการดําเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ                   

(สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) (Integrity and  Transparency Assessment: ITA) 
ตามท่ีคณะกรรมการได้ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and  Transparency Assessment: ITA) ของทุกสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปี  2559   ได้มา
ประเมิน  สพป. สุราษฎร์ธานี  เขต  1  ในวันที่  8  ธันวาคม  2559  โดยประเมินผลจากแหล่งข้อมูล 3 แหล่ง 
ได้แก่  
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1) ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษาและผู้เก่ียวข้องในสํานักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา 

(Internal)  
2) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ในฐานะผู้รับบริการหรือ ผู้มีส่วนได้               

ส่วนเสีย (External) และ  
3) จากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based)   

ผลการประเมิน  ปรากฏดังนี้  
1.  ภาพรวมทุกสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ค่าเฉล่ียร้อยละ  81.36 (มีคุณธรรมและ                 

ความโปร่งใส  สูงมาก)   
2.  สพป. สุราษฎร์ธานี  เขต  1   ค่าเฉลี่ยร้อยละ  88.55  (มีคุณธรรมและความโปร่งใส                 

สูงมาก)  จําแนกเป็นรายดัชนี  ดังน้ี  
2.1  ดัชนีความโปร่งใส      ค่าเฉล่ียร้อยละ 91.69 
2.2  ดัชนีความพร้อมรับผิด      ค่าเฉล่ียร้อยละ 93.26 
2.3  ดัชนีความปลอดจากการทุจริต ในการปฏิบัติงาน   ค่าเฉล่ียร้อยละ 94.88 
2.4 ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรและ    ค่าเฉล่ียร้อยละ 77.08 
2.5 ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน     ค่าเฉล่ียร้อยละ 81.74 

3. ผลการประเมินของ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ปี 2559  สูงกว่าปี 2558 (ค่าเฉล่ียร้อยละ 
83.94)  เท่ากับ 4.61 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม : รับทราบ 

3.4.2  ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา  2559 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต  1   ได้ดําเนินการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาโดยการจัดทําแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา  และแผนปฏิบัติการนิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา  
พร้อมทั้งให้โรงเรียนจัดทําแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา  ผลการดําเนินงาน ปีการศึกษา  2559 ปรากฏว่า   

1)  ผลการดําเนนิงานของโรงเรียนภาคเรียนที่  1  และภาคเรียนที่ 2 เปน็ภาพรวมของเขต  ดังตาราง 

ที่ รายการปฏิบัติ 

เปรียบเทียบระดับคณุภาพ 

การพัฒนา
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
ค่าเฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

1. สถานศึกษาได้วิเคราะห์ปัญหา  4.19 ดีมาก - - - 
2. สถานศึกษาได้กําหนดเป้าหมาย 4.54 ดีเย่ียม - - - 
3. สถานศึกษามีการกําหนดแนวทางหลักในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 4.20 ดีมาก 4.41 ดีมาก คงสภาพ 
4. สถานศึกษามีการปฏิบัติตามแนวทางส่งเสริม

สนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3.73 ดีมาก 4.15 ดีมาก คงสภาพ
 2.1 การอ่านออกเขียนได้ 4.37 ดีมาก 4.45 ดีมาก คงสภาพ

 
2.2 การจัดการเรียนการสอนตาม 

แนวทางพัฒนาการทางสมอง (BBL)  4.30 ดีมาก 4.15 ดีมาก คงสภาพ
 2.3  การลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้  4.09 ดีมาก 4.17 ดีมาก คงสภาพ
 2.4  สะเต็มศึกษา (STEM Education )  1.57 พอใช้ 4.39 ดีมาก พัฒนา
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ที่ รายการปฏิบัติ 

เปรียบเทียบระดับคณุภาพ 

การพัฒนา
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
ค่าเฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

 
2.5  การยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ           

เพ่ือการสื่อสาร            2.33 พอใช้ 3.55 ดี คงสภาพ
 2.6  การคิดเลขในใจ/การท่องสูตรคูณ 4.15 ดีมาก 4.23 ดีมาก คงสภาพ

 
2.7  การบูรณาการการอ่านเขียนสู่การแก้

โจทย์ปัญหา               4.19 ดีมาก 4.10 ดีมาก คงสภาพ
 2.8 การท่องอาขยานภาษาไทย - - 4.58 ดีเย่ียม -
 2.9 โรงเรียนประชารัฐ 3.75 ดีมาก 3.75 ดีมาก คงสภาพ

 
2.10 การจัดการเรียนการสอนด้วย

เทคโนโลยีทางไกลDLTV   3.63 ดีมาก
4.30 

ดีมาก คงสภาพ

 
2.11 การจัดการเรียนการสอนด้วย

เทคโนโลยีทางไกล  DLIT 3.49 ดีมาก
4.39 

ดีมาก คงสภาพ

 
2.12 การสร้างคุณลักษณะตาม                  

ค่านิยมคนไทย 12 ประการ 4.36 ดีมาก
4.19 

ดีมาก คงสภาพ
 2.13 เด็กพิเศษเรียนร่วม 4.32 ดีมาก 3.76 ดีมาก คงสภาพ

 
2.14  การดําเนินการตามมาตรฐาน      

โรงเรียนในฝัน - - 4.14 ดีมาก -

 
2.15  การดําเนินการตามมาตรฐานโรงเรียน

ดีประจําตําบล - - 3.98 ดีมาก -

 
2.16  การดําเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ 

(Zero Waste Schools) - - 4.07 ดีมาก -
 2.17  การแนะแนวอาชีพเพ่ือการมีงานทํา  - - 4.34 ดีมาก -

 
2.18  การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา

ทักษะกระบวนการคิด - - 3.92 ดีมาก -

 

2.19  การนิเทศติดตามความก้าวหน้า          
และพัฒนาการของเด็ก (นิเทศภายใน
ของโรงเรียน) 4.08 ดีมาก 4.19 ดีมาก คงสภาพ

 
2.20  การส่งเสริมการเรียนรูต้ามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  - - 4.34 ดีมาก -
3 การยกระดับคุณภาพ NT และ O-NET 4.14 ดีมาก 4.41 ดีมาก คงสภาพ

ภาพรวมทุกรายการ 4.18 ดีมาก 4.25 ดีมาก คงสภาพ
จากตารางแสดงว่า  การดําเนินงานของสถานศึกษาโดยภาพรวม  ภาคเรียนที่  1 และ  2  โรงเรียน

ดําเนินได้ดีมาก เมื่อเปรียบเทียบ  ภาคเรียนที่  2  กับภาคเรียนที่  1  คณุภาพคงสภาพทุกรายการ                       
ยกเว้นสะเต็มศึกษา (STEM Education )  ที่มีการพัฒนา  
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2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET ) ปีการศึกษา  2559 

2.1 ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  

กลุ่มสาระ     
การเรียนรู ้

คะแนน 
ปี 2558 

เป้าหมาย 
ปี2559 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละปี 2559 เปรียบเทียบกับ 

สฎ. 1 จังหวัด สพฐ. ประเทศ
ผลปี 
2558 

เป้าหมาย จังหวัด สพฐ. ประเทศ

ภาษาไทย 52.16 56.00 57.25 55.95 51.88 52.98 5.09 1.25 1.3 5.37 4.27 
คณิตศาสตร์ 45.47 49.00 42.59 41.94 38.76 40.47 -2.88 -6.41 0.65 3.83 2.12 
วิทยาศาสตร์ 43.22 48.00 42.88 42.26 40.27 41.22 -0.34 -5.12 0.62 2.61 1.66 
สังคม ฯ 51.69 55.00 49.93 48.74 45.08 46.68 -1.76 -5.07 1.19 4.85 3.25 
ภาษาอังกฤษ 38.50 42.00 32.78 31.18 31.11 34.59 -5.72 -9.22 1.6 1.67 -1.81 
รวมเฉลี่ย 46.21 50.00 45.09 44.01 41.42 43.19 -1.12 -4.91 1.08 3.67 1.9 

จากตารางแสดงว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีที่  6      
ปีการศึกษา  2559 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 45.09 จําแนกเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ร้อยละ   57.25  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร้อยละ 42.57  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ร้อยละ  42.88 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ร้อยละ  49.93 และกลุ่มสาระ                
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ร้อยละ 42.00 

เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2558  รวมเฉลี่ยลดลง ร้อยละ  1.12  จําแนกเป็นรายกลุ่มสาระ                
การเรียนรู้ที่เพ่ิมขึ้น  คือ  ภาษาไทย เพ่ิมขึ้น  ร้อยละ  5.09 ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ลดลงเรียงตามลําดับ  ดังนี้  
วิทยาศาสตร์ร้อยละ 0.34  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ร้อยละ  1.76  คณิตศาสตร์ ร้อยละ  ร้อยละ  
2.88  ภาษาอังกฤษ  ร้อยละ  5.72 

เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายปีการศึกษา 2559  รวมเฉลี่ยตํ่ากว่า ร้อยละ  4.91  จําแนกเป็นรายกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สูงกว่าค่าเป้าหมาย  คือ  ภาษาไทย สูงกว่า  ร้อยละ  1.25  ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ตํ่ากว่าเรียง
ตามลําดับ  ดังน้ี  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ร้อยละ  5.07  วิทยาศาสตร์ร้อยละ 5.12  คณิตศาสตร์ 
ร้อยละ  ร้อยละ  6.41  ภาษาอังกฤษ  ร้อยละ  9.22 

เมื่อเปรียบเทียบกับระดับจังหวัด  รวมเฉลี่ยสูงกว่า ร้อยละ  1.08  จําแนกเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้              
สูงกว่าระดับจังหวัด  เรียงตามลําดับดังน้ี ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 1.60  ภาษาไทย ร้อยละ  1.30 กลุ่มสาระ                
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม ร้อยละ  1.19  คณิตศาสตร์ ร้อยละ  0.65  วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 
0.62  และ 

เมื่อเปรียบเทียบกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  รวมเฉล่ียสูงกว่า ร้อยละ  3.10   
จําแนกเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เรียงตามลําดับดังน้ี               
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม ร้อยละ  4.05   ภาษาไทย ร้อยละ  3.77  คณิตศาสตร์ 
ร้อยละ  3.71 ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 1.89  และวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 1.77 

เมื่อเปรียบเทียบกับระดับประเทศ รวมเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ร้อยละ  1.90 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  4.27  สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม  ร้อยละ  3.25 คณิตศาสตร์ ร้อยละ  2.12  และ
วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 1.66 
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               2.2   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3                      

กลุ่มสาระ     
การเรียนรู ้

คะแนน 
ปี 2558 

เป้าหมาย 
ปี2559 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละปี 2559 เปรียบเทียบกับ 

สฎ. 1 จังหวัด สพฐ. ประเทศ
ผลปี 
2558 

เป้าหมาย จังหวัด สพฐ. ประเทศ

ภาษาไทย 42.74 48.00 46.82 48.10 46.81 46.36 4.08 -1.18 -1.28 0.01 0.46 
คณิตศาสตร์ 29.42 35.00 25.34 29.3 29.53 29.31 -4.08 -9.66 -3.96 -4.19 -3.97 
วิทยาศาสตร์ 37.50 43.00 34.37 35.60 35.12 34.99 -3.13 -8.63 -1.23 -0.75 -0.62 
สังคม ฯ 45.49 51.00 47.83 50.18 49.34 49.00 2.34 -3.17 -2.35 -1.51 -1.17 
ภาษาอังกฤษ 27.82 33.00 28.71 30.97 31.39 31.80 0.89 -4.29 -2.26 -2.68 -3.09 
รวมเฉลี่ย 36.59 42.00 36.61 38.83 38.44 38.29 0.02 -5.39 -2.22 -1.83 -1.68 

จากตารางแสดงว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3               
ปีการศึกษา  2559 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 36.61  จําแนกเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ร้อยละ  46.82  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร้อยละ 25.34  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
ร้อยละ  34.37  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ร้อยละ 47.83  และกลุ่มสาระ              
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ร้อยละ 28.71  

เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2558  รวมเฉล่ียเพ่ิมขึ้นร้อยละ  0.02  เมื่อจําแนกเป็นรายกลุ่มสาระ            
การเรียนรู้เพ่ิมขึ้น เรียงตามลําดับดังน้ี ภาษาไทย  ร้อยละ  4.08  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร้อยละ 2.34  
ภาษาอังกฤษ  ร้อยละ 0.89  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ลดลง วิทยาศาสตร์  ร้อยละ 3.13 และ คณิตศาสตร์               
ร้อยละ  4.08 

เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย  รวมเฉลี่ยตํ่ากว่าเป้าหมาย  ร้อยละ  5.39  เมื่อจําแนกเป็นรายกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ ตํ่ากว่าเป้าหมายเรียงลําดับ  คือ  ภาษาไทย ร้อยละ 1.18 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม            
ร้อยละ  3.17  ภาษาอังกฤษ  ร้อยละ 4.29  วิทยาศาสตร์  ร้อยละ  8.63  และ คณิตศาสตร์  ร้อยละ  9.66   

เมื่อเปรียบเทียบกับระดับจังหวัด   รวมเฉลี่ยตํ่ากว่า  ร้อยละ  2.22  เมื่อจําแนกเป็นรายกลุ่มสาระ             
การเรียนรู้ที่ตํ่ากว่าระดับจังหวัดเรียงลําดับคือ วิทยาศาสตร์  ร้อยละ 1.23 ภาษาไทย  ร้อยละ 1.28  ภาษาอังกฤษ  
ร้อยละ 2.26  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ร้อยละ  2.35  และคณิตศาสตร์  ร้อยละ  3.96   

เมื่อเปรียบเทียบกับระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  รวมเฉล่ียตํ่ากว่าร้อยละ  1.83  
เมื่อจําแนกเป็น  รายกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ตํ่ากว่าเป้าหมายเรียงลําดับ  คือ ภาษาไทย ร้อยละ  0.01  วิทยาศาสตร์  
ร้อยละ  0.75 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ร้อยละ 1.51 ภาษาอังกฤษ  ร้อยละ 2.68   และคณิตศาสตร์ 
ร้อยละ  4.19   

เมื่อเปรียบเทียบกับระดับประเทศ  รวมเฉลี่ยตํ่า ร้อยละ  1.68  เมื่อจําแนกเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
ตํ่ากว่าระดับประเทศ เรียงลําดับ  คือ  ภาษาไทย ร้อยละ  0.46  วิทยาศาสตร์  ร้อยละ  0.62 สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม  ร้อยละ  1.17  ภาษาอังกฤษ  ร้อยละ 3.09  และ คณิตศาสตร์ ร้อยละ  3.97   
 

3) ผลการการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเ้รียนระดับชาติ  (National Test : NT) 
ช้ันประถมศึกษาปีที่  3   

ความ 
สามารถ 

คะแนน 
ปี 2558 

เป้าหมาย 
ปี2559 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละปี 2559 เปรียบเทียบกับ 

สฎ. 1 จังหวัด ศธ.ภาค สพฐ. 
ผลปี 
2558 

เป้าหมาย จังหวัด ศธ.ภาค สพฐ. 

ด้านภาษา 49.78 53.00 58.26 55.23 55.25 50.29 8.48 5.26 3.03 3.01 7.97 
ด้านคํานวณ 40.71 44.00 40.19 38.73 39.69 37.35 -0.52 -3.81 1.46 0.5 2.84 
ด้านเหตุผล 52.66 56.00 60.85 57.84 57.89 52.62 8.19 4.85 3.01 2.96 8.23 
รวมเฉลี่ย 47.72 51.00 53.09 50.60 50.95 46.75 5.37 2.09 2.49 2.14 6.34 
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จากตารางแสดงว่า ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ  (National Test : NT)   

ช้ันประถมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา 2559   ภาพรวมเฉลี่ยร้อยละ  53.09 เมื่อจําแนกเป็นรายความสามารถ               
ด้านภาษา  ร้อยละ 58.26  ด้านคํานวณ  ร้อยละ 40.19  และด้านเหตุผล  ร้อยละ 60.85      

เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2558  รวมเฉล่ียเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 5.37  เมื่อจําแนกเป็นรายความสามารถ
เพ่ิมขึ้น  คือ  ด้านภาษา ร้อยละ  8.48  ด้านเหตุผล  ร้อยละ 8.19   และรายด้านคํานวณลดลง  ร้อยละ 0.52    

เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย ภาพรวมสูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ  2.09  จําแนกเป็นรายความสามารถ
สูงกว่า  คือ  ด้านภาษา  ร้อยละ 5.26   ด้านเหตุผล ร้อยละ 4.85  และด้านคํานวณ ตํ่ากว่าเป้าหมายร้อยละ  3.81 

เมื่อเปรียบเทียบกับระดับจังหวัด  ภาพรวมสูงกว่าระดับจังหวัด  ร้อยละ  2.49 จําแนกเป็น                
รายความสามารถสูงกว่าระดับจังหวัด  คือ  ด้านภาษา  ร้อยละ 3.03  ด้านเหตุผล ร้อยละ 1.46   และด้านคํานวณ  
ร้อยละ 3.01   

เ มื่ อ เปรี ยบ เที ยบ กับระ ดับสํ า นั ก งาน ศึกษา ธิการภาค   ภาพรวมสู งก ว่ า ระ ดับสํ า นั ก ง าน                
ศึกษาธิการภาค  ร้อยละ  2.14 จําแนกเป็นรายความสามารถสูงกว่า  คือ  ด้านภาษา  ร้อยละ 3.01  ด้านเหตุผล  
ร้อยละ  0.50  ด้านคํานวณ  ร้อยละ  2.96 

เมื่อเปรียบเทียบกับระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ภาพรวมสูงกว่าระดับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร้อยละ  6.34 จําแนกเป็นรายความสามารถสูงกว่าตามลําดับ  คือ  ด้านภาษา  
ร้อยละ 7.97  และด้านเหตุผล  ร้อยละ   2.84  และด้านคํานวณ  ร้อยละ  8.23  
 

3.4.3  การยกระดับคณุภาพการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต  1  กําหนดแนวทางการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาปีการศึกษา  2560  ดังน้ี 
            1.  กําหนดค่าเป้าหมายคุณภาพ ดังน้ี 
                 1.1. ระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มแีนวทางดําเนินการกําหนดค่าเป้าหมาย ดังน้ี 
                      1.1.1  ศึกษาข้อมูลผลด้านคุณภาพผู้เรียนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ                
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) และผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ  (National Test : NT)                 
4 ปี ย้อนหลัง 

1.1.2  ศึกษาการพัฒนา (หาผลต่างคะแนนเฉล่ีย) ระหว่างปีการศึกษา 2557 กับ 2556 , 
2558 กับ 2557 และ 2559กับ 2558 
                       1.1.3  นําผลต่างจาก ข้อ  2 มาหาค่าเฉล่ีย      
                       1.1.4  พิจารณาแนวโน้มการพัฒนาจากคะแนนเฉล่ีย (จากข้อ 3) 

                       1.1.5  กําหนดเป้าหมายการพัฒนาของปีการศึกษา 2560   
                       1.1.6  พิจารณาเพ่ิมลดค่าเป้าหมายตามความเหมาะสมจากข้อ 5 (เน้นปัดเศษขึ้นเป็น                
จํานวนเต็ม)  
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 1)  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
                                       (1)  ช้ันประถมศึกษาปีที่  6 

        กลุ่มสาระการเรียนรู ้
คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ      

5 กลุ่มสาระการเรียนรูห้ลัก  
ปีการศึกษา2559

คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละของค่าเป้าหมาย   
5 กลุ่มสาระการเรียนรูห้ลัก        

ปีการศึกษา  2560 
ภาษาไทย 57.21 60.00 
คณิตศาสตร์ 42.59 45.00 
วิทยาศาสตร์ 42.88 46.00 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 49.93 55.00 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 32.78 35.00 
       รวม  5  กลุ่ม  45.09 48.20 
                                        (2)  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3     

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ      

5 กลุ่มสาระการเรียนรูห้ลัก  
ปีการศึกษา2559

คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละของค่าเป้าหมาย   
5 กลุ่มสาระการเรียนรูห้ลัก         

ปีการศึกษา  2560 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 46.82 49.00 
คณิตศาสตร์ 25.34 28.00 
วิทยาศาสตร์ 34.37 37.00 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 47.83 51.00 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 28.71 32.00 
     รวม  5  กลุ่ม 36.61 39.40 
                                  2)  ค่าเป้าหมายผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ  
(National Test : NT)    

ความสามารถ คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ 
ปีการศึกษา  2559

คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละของ          
ค่าเป้าหมายปกีารศึกษา  2560

ด้านภาษา 58.26 61.00 
ด้านคํานวณ 40.19 42.00 
ด้านเหตุผล 60.85 64.00 
       รวม  3  ด้าน 53.09 55.67 

                1.2 ระดับสถานศึกษา  การกําหนดค่าเป้าหมายหมายของสถานศึกษาให้ใช้แนวทางเดียวกันกับระดับ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
              2. การนิเทศติดตามผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                
สุราษฎร์ธานี  เขต  1  ได้จัดทําร่างแผนปฏิบัติการนิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาเรียบร้อยแล้ว                        
รอการอนุมัติจาก ก.ต.ป.น.   
             3. การจัดทําแผนยกระดับคุณภาพของโรงเรียน   

       ขอความร่วมมือโรงเรียนทุกโรงจัดทําแผนยกระดับคณุภาพ อาจจะใช้  เน้ือหา  แนวทางตาม 
รูปแบบของปีการศึกษา  2559 หรือเน้ือหา  แนวทาง  และรูปแบบที่โรงเรียนกําหนดเอง  ส่งเป็น ไฟล ์ Word  
ทาง My Office   (ไม่ต้องส่งเอกสาร)  ภายในวันที่  30  มถิุนายน  2560 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม : รับทราบ 
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รองมนต์ชัย :  

3.3.4  รายงานการอ่านออก-เขียนได้ ประจําปีการศึกษา 2560 
ขอให้โรงเรียนดําเนินการรายงานผลการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียน ช้ัน ป.1-6 และ 

ม.1-3 ดังน้ี 
ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 1 :  30 มถิุนายน 2560 
  ครั้งที่ 2 :  31 สิงหาคม 2560 
ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 1 :  30 พฤศจิกายน 2560 
  ครั้งที่ 2 :  31 มกราคม 2560 
แบบประเมินและแบบทดสอบ สพท. ได้ส่งให้โรงเรียนดําเนินการแล้ว ยังมีปัญหาในช้ัน ป.2 และ       

ป.3 เปิดไฟล์ข้อมูลไม่ได้จะดําเนินการแก้ไขและจัดส่งให้โรงเรียนอีกคร้ัง  เมื่อโรงเรียนดําเนินการแล้วเสร็จ ให้
ผู้บริหารฯตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และรายงานให้ สพท. ตรงตามกําหนดเวลาด้วย  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม :  รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
   - ไม่ม ี- 
ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องอ่ืน ๆ 

5.1 การชําระเงินคา่สมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส. 
ประธาน : ขอให้ผู้บริหารฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูฯ ที่เป็นสมาชิก ช.พ.ค./ช.พ.ส. ทราบดังน้ี 

1) สมาชิกท่านใดเป็นช่ือ – ช่ือสกุล, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์ ขอให้แจง้ไปยังสํานักงาน สกสค.สฎ. 
2) ตรวจสอบว่าสมาชิกท่านใดมีปัญหาในการชําระเงินค่าสมาชิก ใหแ้จ้งไปยังสํานักงาน สกสค.สฎ. 
เพ่ือสิทธิประโยชน์ของสมาชิก 

ที่ประชุม : รับทราบ 
 

เลิกประชุม เวลา  12.40  น. 

 

    ลงช่ือ     ผู้จดบันทึกการประชุม 
(นางดวงมณี  ฉิมพลี) 

นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ 
 

 

ลงช่ือ          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 (นายสมชาย  สําอางค์กาย) 
ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ 

 


