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สรุปประเด็นการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพสําหรับผู้บรหิารการศึกษา  

ผู้บริหารสถานศึกษาและบคุลากรทางการศึกษา 
ในสงักัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธาน ีเขต 1 

วันที่  1 พฤศจิกายน  2560 
ณ  โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

เวลา 09.00 – 15.40 น. 
ประธานในที่ประชุม : (นายชูศักด์ิ  ชูช่วย)  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

1. จุดเทียน-ธูปบูชาพระรัตนตรัย 
2. ที่ประชุมร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระ 
3. ร้องเพลงสรรเสริญพระบารม ี
4. พิธีประกาศเกียรติคุณบัตร/มอบเกียรติบัตร 

4.1) เกียรติบัตรให้กับโรงเรียนในโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนดให้  ปีงบประมาณ  2559-2560  

โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง  ต้องทําอย่างไรเน้นการสร้างความตระหนัก  สร้างจิตสํานึกให้กับโรงเรียน ครู นักเรียน             
โดยทุกโรงเรียนจะต้องนําสู่การปฏิบัติ  ที่เป็นไปตามบริบทของโรงเรียน และผลลัพธ์ต้องเกิดที่ตัวเด็ก  ส่วนใน
ปีงบประมาณ  2561  น้ี  จะเป็น “ปีแห่งการปฏิบัติ” โรงเรียนของ สพฐ. ทุกแห่งต้องไร้ขยะ  สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้แต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือติดตามการดําเนินการมาอย่างต่อเน่ือง  และ
ในปี 2560  ได้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)  ยอดเย่ียม  ระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา จํานวน  3  โรงเรียน  โดยได้รับงบประมาณในการบริหารโครงการโรงเรียนละ  50,000 บาท  และ             
ทั้ง  3  โรงเรียนได้นําผลการดําเนินงานงานไปจัดนิทรรศการ  การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะในสถานศึกษา
สู่การปฏิบัติที่ย่ังยืน “โรงเรียนปลอดขยะสัญจร” ในระดับภูมิภาค  ณ กระบ่ีรีสอร์ท  อําเภอเมือง  จังหวัดกระบ่ี  
เมื่อวันที่ 27-28 กันยายน 2560 ที่ผ่านมาน้ัน 

ในการน้ี  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จึงได้จัดทําเกียรติบัตรให้กับโรงเรียน
เพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจให้กับผู้บริหาร  คณะครูและนักเรียน  ที่มีความพยายาม มีความมุ่งมั่น และมีความต้ังใจ
ในการขับเคล่ือนโครงการ  ขอเชิญโรงเรียนต่อไปน้ีรับเกียรติบัตร  รางวัล “Best Practice”  ในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  และจัดนิทรรศการร่วมแลกเปลี่ยนการบริหารจัดการขยะ  โรงเรียนปลอดขยะ  (OBEC ZERO WASTE 
SCHOOL) ในระดับภูมิภาค  โครงการการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะในสถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ย่ังยืน  
ประเทศไทยไร้ขยะ  “โรงเรียนปลอดขยะสัญจร 2560”  ได้แก่ 

1. โรงเรียนวัดกาญจนาราม 
2. โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 
3. โรงเรียนบ้านดอนธูป 

4.2) การมอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)                        
ปีการศึกษา  2559 สูงกว่าค่าเฉล่ียของประเทศ 

ตามที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล   สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน  
ส่งผลให้คุณภาพและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน  ตลอดจนมีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองสูงขึ้น 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึงได้จัดทําเกียรติบัตรมอบให้กับโรงเรียน            
ขนาดเล็กที่มีค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงกว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศ  
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ในการนี้  โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 

เขต 1 ปีการศึกษา  2559  ที่มีนักเรียนต้ังแต่ 1- 120 คน  มีทั้งสิ้น  51  โรงเรียน  โรงเรียนเหล่าน้ีจัดการเรียน 
การสอนโดยใช้  DLTV  เน่ืองจากครูไม่ครบช้ัน  ขาดแคลนสื่อวัสดุอุปกรณ์  บริหารจัดการภายใต้ความขาดแคลน
ในหลาย ๆ เรื่อง  แต่สามารถบริหารและจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  ส่งผลให้มีผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559  สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ  จํานวนทั้งสิ้น  25  โรงเรียน       
เพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจให้กับผู้บริหาร ครูผู้สอนที่มีความพยายาม มีความมุ่งมั่น และมีความต้ังใจ  สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงได้มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่มีรายช่ือดังต่อไปน้ี 

ที่ โรงเรียน เครือข่าย อําเภอ 
1 บ้านสุชน ขุนทะเล เมือง 
2 วัดสุนทรนิวาส ขุนทะเล เมือง 
3 วัดประสิทธาราม บางกุ้ง เมือง 
4 วัดแหลมทอง บางกุ้ง เมือง 
5 วัดบุญบันเทิง บางกุ้ง เมือง 
6 บ้านบ่อนํ้าร้อน กรูดป่าร่อนคลองสระ กาญจนดิษฐ ์
7 บ้านไสใน กรูดป่าร่อนคลองสระ กาญจนดิษฐ ์
8 วัดอุทยาราม ท่าทองอุแท กาญจนดิษฐ ์
9 บ้านดอนสน ท่าทองอุแท กาญจนดิษฐ ์
10 บ้านกงหนิง ท่าทองอุแท กาญจนดิษฐ ์
11 วัดพ่วง กาญจนดิษฐ ์ กาญจนดิษฐ ์
12 บ้านทับท้อน กาญจนดิษฐ ์ กาญจนดิษฐ ์
13 บ้านท่าเสาเภา กาญจนดิษฐ ์ กาญจนดิษฐ ์
14 บ้านบ่อโฉลก กาญจนดิษฐ ์ กาญจนดิษฐ ์
15 บ้านคลองกรูด ช้างคู่ กาญจนดิษฐ ์
16 วัดพุฒ ช้างคู่ กาญจนดิษฐ ์
17 บ้านศรีชัยคราม ปากแพรก ดอนสัก 
18 บ้านใหม่สามัคคี ปากแพรก ดอนสัก 
19 วัดสิงขร ดอนสัก ดอนสัก 
20 บ้านเกาะพลวย ดอนสัก ดอนสัก 
21 วัดคีรีวงการาม สมุย 1 เกาะสมุย 
22 บ้านท้องนายปาน เกาะพะงัน เกาะพะงัน 
23 บ้านหาดริ้น เกาะพะงัน เกาะพะงัน 
24 วัดสมัยคงคา เกาะพะงัน เกาะพะงัน 
25 บ้านมะเด่ือหวาน เกาะพะงัน เกาะพะงัน 
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5. การร่วมประชุมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ. 

ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีนโยบายในการจัดประชุมผู้บริหาร
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่าน
ระบบทางไกล  (Video Conference) เ พ่ือขับเค ล่ือนการดําเ นินการตามนบาย  รวมทั้ ง ช้ีแจงข่าวสาร                 
แนวทางการปฏิบัติงานการเร่งรัดการดําเนินงานไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง             
โดยการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกลรายการ “พุธเช้า  ข่าว สพฐ.” ทุกวันพุธ เวลา 08.00 – 09.00 น. ณ ห้อง
ประชุม สพฐ.1  เริ่มออกอากาศรายการ ครั้งที่ 1/2560 ในวันพุธที่  11 ตุลาคม 2560 ใน 6 ช่องทางดังน้ี 

(1) วิดีโอคอนเฟอเรนซ ์
(2) สถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 14 
(3) สถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBEC  Channel) 
(4) www.obectv.tv 
(5) www.youtube.com/boectvonline 
(6) www.facebook.com/obeconline 

 
ประเด็นประชุมสัมมนาท่ี  1  :  สะท้อนปัญหาและแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

การสร้างความตระหนักและความเข้าใจในดําเนินการ/ทํางานร่วมกันอย่างไร การตรงเวลา การขับเคลื่อน
ประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการทํางาน ส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย แนวทางการพัฒนางาน และสิ่งที่จะนําไป
ปฏิบัติงานในปัจจุบันและอนาคต สรุปองค์ความรู้ได้ดังน้ี 

1.           +                                     = 
 

 2.  
  

1) ผู้นํา   สิ่งที่ต้องการคือ ภาวะผู้นํา ที่อยู่ในตัวผู้นํา 
2) บุคลากร  ต้องมีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ เพ่ือให้เกิดผลผลิต/ผลลัพธ์ 
3) เน้นสมรรถนะ พัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถ/พฤติกรรมทีแ่สดงออกที่เกิดจากความรู้  

ทักษะ คุณลักษณะส่วนบุคคล 
4) สภาพแวดล้อมในการทํางาน 

  4.1 เครื่องมือวัสดุ/อุปกรณ์ (คอมพิวเตอร์) 
  4.2 วัฒนธรรมในการทํางาน 

4.3 การติดต่อ/สื่อสารระหว่างกัน 
- สามารถติดต่อสื่อสารกับ ผอ.สพป. โดยตรง 08-1271-2315 
- Line ผู้บรหิาร (OBEC SRT.1) : ผอ.สพป., รอง ผอ.สพป. ผอ.รร., ผอ.กลุ่ม 
- Line ประชาสัมพันธ์ (PROBEC  SRT1) 
- Line obec 

4.4 การจัดประชุม 
1) การประชุม meeting  ดําเนินการตามระเบียบวาระ  
2) Focus group  ต้องการระดมแนวคิด โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
3) Work shop   ให้ความรู้ เน้นการฝึกปฏิบัติ /PLC โดยผู้เช่ียวชาญ 

ประสบการณ์ องค์ความรู้ใหม่ การปฏิบัติ 

เงื่อนไขความสําเร็จ 
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4.4 การพัฒนาบุคลากร (ผลงานวิจัย) 

1) การศึกษาดูงาน  สร้างความตระหนัก/ความรับผิดชอบ 
2) Coaching  ใช้คําแนะนํา ช่วยเหลือ พัฒนาและค้นหาศักยภาพในตัว 

 

3.  
 

การบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์/มุ่งเน้นผลงาน Results  Based  Management  หมายถึง การบริหารที่เน้น
ผลผลิต Results  และผลลัพธ์ Outputs  โดยมีตัวช้ีวัด Indicators ที่เป็นรูปธรรม 

1. ลักษณะงาน 
1.1 งานภารกิจ ตามมาตรฐานตําแหน่ง, งานตามโครงสร้างในการบริหารงาน 
1.2 งานยุทธศาสตร์ งานที่ต้องการพัฒนา ดําเนินการเป็นรายปี เช่น โครงการตามแผนปฏิบัติการ 
1.3 งานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ   

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* ประสิทธิภาพ เทียบเคียงปัจจัยนําเข้ากับผลผลิต 
* ประสิทธิผล เทียบเคียงผลลัพธ์ที่เกิดเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
 

* งานใหม่ ใช้แนวคิดโดยคิดจากหน้าไปหลัง 
* งานเดิม ใช้แนวคิดโดยคิดจากหลังมาหน้า 
 

โดยนําศาสตร์พระราชา “เข้าใจ  เข้าถึง  พัฒนา” พร้อมหรือไม่จะได้ขับเคลื่อนร่วมกัน 
 
 
 
 

หลักในการทํางาน  RBM 

1.วัตถุประสงค์ 2.ปัจจัยนําเข้า 3.กระบวนการ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์

หรือ 
ผลการปฏิบัติงาน 
“ผลสัมฤทธิ์” 

1.นักเรียน 
2.ผู้บริหาร 
3. ครู 
4. ผู้ปกครอง 
5. กรรมการสถานศึกษา 

1.สื่อการสอน 
2.วัสดุ/อุปกรณ์ 

1.ระบบการบริหาร
จัดการ, 

2.การเรียนการสอน,  
3.นิเทศภายใน 

ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 

คุ้มค่า 

โดยใช้หลัก 
1.SBM 
2.หลักธรรมาภิบาล 
3.PDCA 

ฯลฯ 
วัฒนธรรมองค์กร 

งานตามภารกิจ/มาตรฐานตําแหน่ง 
งานยุทธศาสตร์ (โครงการ) 
งานท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 
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ประเด็นประชมุสัมมนาที่ 2 : เราจะทาํงานร่วมกันอย่างไร ให้งานสําเรจ็ตามวัตถุประสงค/์เป้าหมายไปพร้อม ๆ กัน 

 

ระบบงานสํานกังานเขตพืน้ที่การศึกษา 
1. งานทั้งหมดมอบหมายให้ รอง ผอ.สพป. ตลอดแนว 

      Function based  area based 
 - นายสญัญานนท์  พรหมมณี  กลุ่มอํานวยการ, การเงิน  อ.กาญจนดิษฐ ์
 - นายผัน  หอมเหตุ   กลุ่มบริหารงานบุคคล  อ.เมือง 
 - นายสุมนต์  ศิริธรรม   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา อ.ดอนสัก 
 - นายมนต์ชัย  วุฒิพงศ์   กลุ่มนโยบายและแผน  อ.เกาะสมุย 
 - นายไพจิตร  รักษาสรณ์   กลุ่มนิเทศฯ   อ.เกาะพะงัน 
 - นายชูศักด์ิ  ชูช่วย   หน่วยตรวจสอบภายใน,  
      กลุ่มงานวินัยและนิติกร 

2. สพป. เพ่ิมกลุ่มอีก 2 กลุ่ม ผ่านความเห็นชอบจาก กพฐ.  
2.1) กลุ่มพัฒนาบุคลากร  รบัผิดชอบหลัก พัฒนาบุคลากรตามความจําเป็นของหน่วยงาน,                        

พัฒนาตามความต้องการ 
 2.2) กลุ่มการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 

ระบบงานของสถานศึกษา 
1) สพท. มีหน้าที่แนะนํา/ช่วยเหลือ  ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลสถานศึกษาเท่าน้ัน 
2) ใช้หลัก “ปลอดภัยทุกคน”                                                                                                              

ผู้บริหารสถานศึกษา (เกษียณในปีน้ัน ๆ) หรือย่ืนคําร้องขอย้ายจะได้รับการตรวจสอบ                               
จากหน่วยตรวจสอบภายใน                                        

3) การทํางานเชิงรุก - ไม่ต้องรอ สพท. สั่งการ                                                                                          
เช่น โรงเรียนใดที่ใช้ที่ราชพัสดุ พ้ืนที่ที่อยู่ในความครอบครองหาประโยชน์ได้อย่างเต็มที่  และให้ขึ้นป้าย                 
“สวน...เฉลิมพระเกียรติฯ” เป็นต้น สถานศึกษามีอํานาจอนุญาตให้หน่วยงานอ่ืนใช้ได้ไม่เกิน 2 ไร่ และ                 
เป็นหน่วยงานในสังกัดเดียวกันเท่าน้ัน กรณีเป็นหน่วยงานอ่ืนของใช้ที่ราชพัสดุ ต้องเกี่ยวกับการศึกษา
เท่าน้ัน โดยความเห็นชอบของกรรมการสถานศึกษา 

4) การทํางานเราเป็นผู้บริหาร “ผู้นํา” ต้องยึดประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าประโยชนส์่วนตน                                    
สิ่งที่ผ่านไปแล้ว ให้นํามาเป็นบทเรียน  และขณะน้ีมีหน่วยงานตรวจสอบการทํางาน                                     
เช่น สตง., ปปช. เป็นต้น 
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ประเด็นประชมุสัมมนาท่ี 3  :  การเป็นเจ้าภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ 
 

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ได้มอบหมายให้           
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยความร่วมมือ เป็นเจ้าภาพในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้  ครั้งที่ 67                 
ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2560  ดังน้ี 

- สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ,  เขต 2 , เขต 3  
- สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 และ 
- ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานี   

* กําหนดพิธีเปิด วันที่ 20 ธันวาคม 2560  ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัด 
  การจัดกิจกรรม ประกอบด้วย  3  กิจกรรมดังน้ี 
  กิจกรรมที่ 1 พิธีเปิดงาน วันที่ 20 ธันวาคม 2560  

 และพิธีมอบธงให้เจ้าภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 68 ปีการศึกษา 2561    
  กิจกรรมที่ 2  การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
    - ระดับปฐมวัย 
    - ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส) 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (สพม.) 
    - การศึกษาพิเศษ  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานี                                
  กิจกรรมที่ 3  การจัดแสดงนิทรรศการ   
* งบประมาณจัดงาน 

1) สพฐ. ได้จัดสรรงบประมาณจัดงาน    จํานวน   8 ล้านบาท 
2) สพป.สฎ.1-3 และสพม.11 (เขตละ 3 ล้านบาท)  จํานวน 1.2 ลา้นบาท 
3) จัดหางบประมาณ (เพ่ิมเติม)  
โดยการจัดจําหน่ายของที่ระลึก (เสื้อตัวละ 250 บาท) จํานวน 10,000 ตัว                                
และขอเชิญชวนผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดได้สนับสนุนด้วย 

 
 

ผู้จดบันทึกประเด็นการประชุม : นางดวงมณี  ฉมิพล ี
นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ 
 

ผู้ตรวจบนัทึกการประชุม : นายสมชาย  สาํอางค์กาย 
ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ 
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รายช่ือผู้เข้าประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศกัยภาพและประสิทธิภาพสําหรับผูบ้ริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 

และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
วันที่  1 พฤศจกิายน  2560 

ณ  โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ผู้เข้าประชุม   

 สพป.สฎ.1   

1 นายชูศักดิ์  ชูชว่ย ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

2 นายสัญญานนท ์ พรหมมณ ี รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  

3 นายผัน  หอมเกต ุ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

4 นายสุมนต์  ศิรธิรรม รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

5 นายไพจิตร  รกัษาสรณ์ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

6 นายมนต์ชัย  วฒุิพงศ์ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

7 นายสมชาย  สําอางค์กาย ผอ.กลุ่มอํานวยการ 

8 นายชูศักดิ์  แกว้นุ่น ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 

9 นางสาวประภาพรรณ  รอบคอบ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 
10 นางศิริพร  หนชู่วย นักพัฒนาบุคคลชํานาญการพิเศษ (รกัษาการ)  

ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
11 นางสาวพิณิวรรณ  อินทเชือ้ ศึกษานิเทศก์ (รกัษาการ)  

ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
12 นางอารยี์  นิลเอก นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ (รกัษาการ)  

ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารการเงนิและสินทรัพย ์
13 นางนิภาภรณ์  ประพันธ ์ นักตรวจสอบภายในชํานาญการ (รักษาการ)  

ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน 
 อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  

14 นางสาวสุพรรณี หิริศักดิ์สกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนยงู 

15 นายชํานาญ หนูจีนเส้ง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซอย 10 
16 นายอโณชัย  วิเศษกล่ิน ผู้อํานวยการโรงเรียนนิคมสรา้งตนเอง  

17 นายจิรพัส  ทองสีทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซอย 2 

18 ว่าที่ พ.ต.มนตร ี อินทร์แก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท่าเพชร 

19 นายสุนัย  ตรียทุธ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางใหญ่  

20 นางขวญัใจ  บญุสินธุ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนวดัสุนทรนิวาส 

21 นายสุระชัย  ไสยรินทร ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางชุมโถ 

22 นางจุราภรณ์  คงเจรญิ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัสมหวัง 

23 นางจรยิา  ซึ้งสุนทร ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสุชน 

24 น.ส.รยิาภรณ์  ยงคณะ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดักลางใหม่ 

25 นายนันทวัฒน์  สุวรรณนติย ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดโพธิ์นมิิต  
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26 นางปพิชญา  เนื่องเยาว ์ ครู (รกัษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัท่าทอง 

27 นายสุชาติ  ราชแป้น ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสันติสุข  

28 นางปุญชรัศมิ์  ชัยบุญ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดันทีคมเขต 

29 นายวัฒนา  ชัยสวัสดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัแหลมทอง  

30 นายศุภชัย  เวชกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธาน ี

31 นายวีระพงค์  ไชยามาตย ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโพหวาย 

32 นางจงกล  มะอนันต์ ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบางใบไม้ 

33 นางฐิตริัตน์  อทุัยรตัน์ ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองสุข 

34 นางสุชาดา  ล่ิมสวัสดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัประสิทธาราม 

35 นางสาวสุดใจ  สุวรรณวิเชียร ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัชลธาร  

36 นายศรีเพชรวัชร  ศรีเมือง ผู้อํานวยการโรงเรียนวดับุญบันเทงิ  

37 นายกฤษณะ  นคิมประศาสน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง 

 อําเภอกาญจนดิษฐ์   

38 นายจํานงค์  นวลขาว ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองสระ  

39 นางสุนิษา  ชูพฒัน์พงศ์ ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดคงคาล้อม 

40 นางพูนสุข  เผือกเดช ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านม่วงลีบ 

41 นายนฤนาท  สงพรหม ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกําสนประชาสรรค์  

42 นายจรูญ  เมืองเสน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกําสนราษฎรอ์ุทิศ 

43 นายพีระยศ  แท่นจันทร ์ ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเขานางเภา 

44 นายสุติยะ  ชูหนู ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัวังไทร 

45 นายประพฤติ  สายฟ้า ครูชํานาญการ (รกัษาการ) ผู้อาํนวยการโรงเรยีน บ้านคีรีรอบ 

46 นายวินัย  จันทร์สว่าง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไสใน  

47 นายสัญญา  รอดดํา ผู้อาํนวยการโรงเรียนบ้านแม่โมกข์  

48 นายอมรพจมาน  พรหมพัฒน ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบ่อน้ําร้อน 

49 นายรัฐพงษ์  พงศาปาน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกงหนงิ 

50 นายเสวก  เอียดนิมิตร ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านศิลางาม 

51 นายประวิทย์  เพชรรกัษ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดับ้านใน 

52 นายสุริยา  จันทร์สงค์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 
53 ว่าที่ ร.ต.อัมโร  รักช่วย ผู้อํานวยการโรงเรียน ไทยรฐัวิทยา ๘๘  (บ้านคลองควน) 
54 นางภาวนา  เทพทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัอุทยาราม  
55 นายจิตณรงค์  ชัยชนะ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนหลวง 
56 นางสาวซ้ึงกมล  พิรุณกาญจน์ ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 

(รกัษาการ) ผู้อาํนวยการโรงเรยีนบ้านวังทองสามัคคี  
  57 นายนิคม  บัวแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัประสพ 

58 นายบุญจันทร์  รุ่งฟ้า ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนสน 
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59 นางวิมลรัตน์  ก่อบุญขวัญ ผู้อํานวยการโรงเรียน วดัดอนยาง 

60 นางสาวเพ็ญจา  จันทร์ชุมแสง ครู (รกัษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรยีนบ้านท่าโพธ์ิ  

61 นายสาธิต  สร้างสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัเขาพระน่ิม 

62 นายพูนศักดิ์  นาคครื้น ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 

63 นางรัตน์เกล้า  จันทร ครู (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบ่อโฉลก  

64 นายขวัญชยั  ชชู่อเกต ุ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านทับทอ้น 

65 นายพินิต  แสงแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางสําโรง 

66 นายจรูญศักดิ์ เอกเพชร ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัเขาแก้ว 

67 นายสุเทพ  ประเสริฐ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัแสงประดิษฐ ์

68 นายวินัย  เมฆเสน ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัวชิรประดิษฐ ์

69 นายมานิต  จิตสงค์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดันิกรประสาท  

70 นายพรทิพย์  เพชรเกื้อ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดกาญจนาราม 

71 นายสุรเชษฐ์  ปานแดง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองเปล  

72 นางจุร ี วิชิตแยม้ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัพ่วง 

73 นายจีระพนธ์  รินเกล่ือน ครูชํานาญการพิเศษ (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปากกะแดะ 

74 นายวันชัย  เกิดพัฒน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท่าเสาเภา  

75 นายสุขสวัสดิ์  จิตติอาภรณ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดักงตาก 

76 นายอัษฎากร  สอนทอง ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนราชา 

77 นายทนุพันธ์  หริัญเรือง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหว้ยด่าน 

78 นางยุพา  ลิมสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหวัหมากบน 

79 นางพรทิพย์  ชาตะสุชาติ ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหวัหมากล่าง 

80 นายสมพร  ศรสุีนทร ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหว้ยโศก 

81 นายธงชัย  หิมทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน  

82 นายสิรวิชญ์  ทองปรีชา ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไสขาม 

83 นางศุภรัตน์  เทพเล่ือน ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัปากคู 

84 นายสิทธิพล พรหมมณ ี ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไสตอ 

85 นายโกวิทย์  หตีนาคราม ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองกรูด  

86 นางดวงพร  ดุษฎี ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัพุฒ 

87 นางจิรฉัตร  ไชยสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านควนนิมิต 

88 นายพีรพงษ์  ทรรพคช ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านวงัหวาย 

 อําเภอดอนสัก   

89 นายจรัญ  ทําการเหมาะ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลองคราม 

90 นายโสวัฒน์  เส้งประถม ครู (รกัษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนองค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ 9 

91 นายสมใจ  สิกขวัฒน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี 
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92 นายจําลอง  คงสุข ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัคีรีวง  

93 นางสุณี รกัเมือง ติจันทึก ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี  

94 นายรังสฤษฎ์  พิณนุราช ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคอกช้าง 

95 นางจิรพรรณ  สิกขวัฒน ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านดอนเสาธง 

96 นายธรากร  สงฤทธิ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดันอก  

97 นางอนงค์นาฎ  ทองยวน ผู้อาํนวยการโรงเรียน บ้านศรีชยัคราม 

98 นายสําราญ  ศรีอภัย ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดชลคราม 

99 นายศิรุต  สุขคุ้ม ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดนทีวฒันาราม  

100 นายคํารณ  ช่วงชุณห์ส่อง ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนางกํา 

101 นายทศพร  ประยูรบุตร ผู้อํานวยการโรงเรียน ชุมชนวดัวิสุทธิชลาราม 

102 นางสาวอารี  มลไชย ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเกาะนกเภา 

103 นายพูลสวัสดิ์ ใจเต็ม ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ ์

104 นายอนันต ์ ปานสังข ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปากดอนสัก 

105 นายจรัส  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 นางพิไลวรรณ  ไชยราช ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) 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 นางมนพัทธ์  เพ็งทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแหลมหอย   

124 นางวณิชชา  เดีย่ววาณิชย ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัภูเขาทอง 
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125 นางสาววีย้ะ  ชาลุเด็น ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด 

126 นางสาวอัจฉรา  สมหวัง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางรกัษ ์

 อําเภอเกาะพะงัน   

127 นายวัชรินทร์  วรเวทย์ชลิต ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านใต้ 

128 นายสิทธิพล ลีแสน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท้องนายปาน 

129 นางสิริภรณ์  พาทีธรรม ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหาดริน้ 

130 นายวิโรจน์  ทองถงึ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเกาะเต่า 

131 นางเสาวภา  ตนัเกียรติพงัน ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดราษฎร์เจรญิ 

132 นายสุวัช เพียรเกษตร ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านมะเดือ่หวาน 

133 นางสาวนิภาพร  บินสัน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโฉลกหลํา 

134 นางกรรณิกา  โอชม ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัสมัยคงคา 

135 นายเอกชยั  ปานชนะพงศ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านศรธีน ู

ผู้เข้าร่วมประชุม   

1 นายชาญชัย  ชืน่พระแสง ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 

2 นางสายตา  แกว้ศรีมนต ์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 

3 นางอรณุศรี  จงจิตต ์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 

4 นายไพศาล  เพง็กุล ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 

5 นายสุรชัย  ช่วยเกิด ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 

6 นางสาวณฐกร  รักษ์ธรรม ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 

7 นางณธาอร  ทองปรีชา ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ 

8 นางอรญัญา  มสีูสุทธ์ ศึกษานิเทศก ์

9 นางสาวจิราวรรณ  ศรีวิเวก ศึกษานิเทศก ์

10 นายภิญโญ  ไม้ทองงาม นิติกรชํานาญการพิเศษณ 

11 นางสุริยา  เครอืรัตน์ ผู้อํานวยการวัดเขานางเภา 

12 นางดวงมณี  ฉิมพลี นักจัดการงานทัว่ไปชํานาญการพิเศษ 

13 นางสิรภัทร  เซีย่งฉิน นักประชาสัมพนัธ์ชํานาญการ 

14 นางสุมณฑา  วงศ์วิเชียร นักจัดการงานทัว่ไปชํานาญการ 

15 นางสาวณัฏยา  เขียวสวัสดิ ์ เจ้าหน้าทีธุ่รการ 

16 นางนัทธมน  เภตราใหญ ่ นักวิชาการศึกษา 

17 นายสรัล  เจนพชิัย ลูกจ้างประจํา 
 


