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สรุปประเด็นการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพสําหรับผู้บรหิารการศึกษา  

ผู้บริหารสถานศึกษาและบคุลากรทางการศึกษา 
ในสงักัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธาน ีเขต 1 

วันที่  30  พฤษภาคม  2561 
ณ  โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

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

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

4.1 การคัดเลอืกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจําปี 2561 
ตามท่ี สพฐ. จัดโครงการสภานักเรียน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนตระหนักถึง                 

การดําเนินกิจกรรมสภานักเรียนในโรงเรียน ประจําปี 2561 ผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา  ได้แก่ 

ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะเต่า 
ชมเชย  โรงเรียนบ้านโพหวาย 

4.2 พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาดีเด่น ประจําปี 2560 
ตามท่ี สพฐ. ได้ประกาศจัดต้ังศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน เพ่ือ

ปฏิบัติงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนให้ได้รับโอกาสจากระบบการศึกษาอย่างมีคุณภาพมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ได้รับการดูแลและช่วยเหลือในทุกกรณี โดยมอบหมายให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ดําเนินการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก 
พ.ศ.2546  กฎ ระเบียบ ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 
30/2559 เป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  จึงเห็นควร มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น  ประจําปี  2560  เพ่ือสร้างขวัญกํากลังใจ
และเป็นเกียรติประวัติของการทุ่มเท มุ่งมั่นที่จะทําให้นักเรียน เป็นคนดี คนเก่ง ตามนโยบายของ สพฐ. 

ในการนี้  สพฐ. ได้พิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
ดีเด่น ประจําปี 2560 ในสังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี  เขต 1  จํานวน 1 ราย ได้แก่ 

1. นางดวงพร  ดุษฎี  ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดพุฒ  อ.กาญจนดิษฐ์ 
2. นางพิลดา  รัตนะ  ตําแหน่ง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนางกํา  อ.ดอนสัก 
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นางอรุณศรี  จงจิตต์  :  วิทยากรช้ีแจงประเด็น  

ประเด็นการประชุมที่ 1 ผู้บริหารสถานศึกษากับการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา 
 1.1 หลักสูตรสถานศึกษาสําคัญอย่างไร  การพัฒนา และการนําไปใช้ 

1.1.1 หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 
(1) การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
(2) การตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

(เอกสารประกอบหมายเลข 1 หน้า 1-9) 
การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2560 

1. หลักสูตรการศกึษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2560 
      หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  2560 สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   
พ.ศ.2560  มาตรา 54 วรรคสอง ความว่า " ดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาร่างกาย  จิตใจ วินัย อารมณ์  สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัย " และ  "เด็กเล็กได้รับการดูแลและ
พัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา   โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และภาคเอกชน เข้ามามี
ส่วนร่วมในการดําเนินการ  " สอดรับกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ยุทธศาสตร์ข้อ  4 ด้าน
การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  ข้อ (2) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้
สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยช่วงวัยเด็กต้ังแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน 
                น้อมนําแนวพระราชดําริ  และพระบรมราโชบายด้านการศึกษา   พระบาทสมเด็จพระปรมินทร  
มหาภูมิพลอดุลยเดช  มีใจความสําคัญว่า " มุ่งปลูกฝังความดีให้นักเรียนอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดีเป็นเด็กที่มี
นํ้าใจรู้จักทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม   มีความสามัคคีรู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แก่กัน" และ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทร เทพยวรางกูร  มีใจความสําคัญว่า "การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐาน
ชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็งอาทิ การสร้างบุคลิกและอุปนิสัยที่ดีงาม  (Character Education)" มาขับเคลื่อน
งานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม 
                 นอกจากน้ียังสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560  - 2564)   
แผนการศึกษาแห่งชาติ  (พ.ศ.2560-2579)   กรอบอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก แผนพัฒนาเด็ก และเยาวชนแห่งชาติ 
พ.ศ.2560-2564  และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
                โครงสร้างหลักสูตรแบ่งออกเป็น 2 ช่วงอายุ คือ  หลักสูตรสําหรับเด็กอายุตํ่ากว่า 3 ปี จัดขึ้นสําหรับ
พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กประกอบด้วย  2 ช่วงอายุ คือ ช่วงอายุ                 
แรกเกิด  - 2 ปี เป็นแนวปฏิบัติ การอบรมเลี้ยงดูตามวิถีชีวิตประจําวัน  และช่วงอายุ 2 -3ปี เป็นแนวปฏิบัติการ
อบรมเล้ียงดูและส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ ให้เด็กมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัยแข็งแรงและมีสุขภาพดี 
สุขภาพจิตดี    มีความสุข มีทักษะการใช้ภาษาสื่อสาร สนใจเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ 
                 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสําหรับเด็กอายุ  3-6 ปี เป็นการจัดการศึกษาในลักษณะของการอบรม
เลี้ยงดูและให้การศึกษา เด็กจะได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตามวัยและ
ความสามารถของเด็กแต่ละคน 
                เป็นหลักสูตรแกนกลาง  ที่มีความยืดหยุ่น สถานศึกษา หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ทุกสังกัด
สามารถนําไปปรับปรุงให้เหมาะกับเด็กและสภาพท้องถิ่นได้ โดยมีจุดเน้นสําคัญคือ การเรียนรู้แบบ active 
learning ของเด็กโดยการลงมือกระทํา   มีการบูรณาการผ่านการเล่น  มีเป้าหมายคือ เป็นคนดี มีวินัย มีปัญญา   
มีความสุข  
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2. ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย  

 การศึกษาปฐมวัย เป็นการพัฒนาเด็กต้ังแต่แรกเกิดถึง 6 ปี  บริบูรณ์อย่างเป็นองค์รวมบนพ้ืนฐาน 
การอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคน 
ให้เต็มตามศักยภาพ  ภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอ้ืออาทร และ              
ความเข้าใจของทุกคนเพ่ือสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อ
ตนเองครบครัว ชุมชุม สังคม และประเทศชาติ 

3. วิสัยทัศน์  
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมุ่งพัฒนาเด็กทุกคน  ให้ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจสังคม 

และสติปัญญา  อย่างมีคุณภาพและต่อเน่ือง ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความสุข และเหมาะสม
ตามวัย มีทักษะชีวิต และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และสํานึกความเป็น
ไทย โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเด็ก   

4. บทบาทผู้เก่ียวข้อง 
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ปฏิทินการนําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 2560 สู่การปฏิบัติ 

ปีการศึกษา  2561  
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต 1  

--------------------------- 
ที่ กิจกรรม วันเดือนปี ที่ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
1. -  การประชุมสร้างความเข้าใจ หลักสูตรการศึกษา   

    ปฐมวัยพุทธศักราช  2560  
-  วางแผน เตรียมการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
โดยกําหนดเป็นกลุ่มเครือข่าย /อําเภอ 

9 มีนาคม 2561  กลุ่มนิเทศ ฯ 
สพป.สฎ.1 

2. -  ศึกษาทําความเข้าเพ่ิมเติมรายละเอียดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  2560  
-  ศึกษาวิเคราะห์ประเมินหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2546  
-  ศึกษาองค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
-  ประชุมคณะทํางานจัดทําหลักสูตรสถานศกึษาระดับปฐมวัย 
โดยกําหนดเป็นกลุ่มเครือข่าย /อําเภอ 
-  จัดทําหลักสตูรสถานศึกษาระดับปฐมวัย                    
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช  2560  
-  จัดทําหน่วยการจัดประสบการณ์  

10 มีนาคม 2561 –  
27 เมษายน2561 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา และ

ครูปฐมวัย 

3. -  ตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้บรหิารสถานศึกษา หรอืผู้ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
-  แก้ไปปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ หรือคําแนะนํา 

28 เมษายน 2561 
- 

9 พฤษภาคม 2561 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา และ

ครูปฐมวัย 
4. - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย

ระดับ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 
-  พิจารณาเสนอแต่งต้ังอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย ระดับกลุ่มเครือข่าย/อําเภอ  5  คณะ 

10 พฤษภาคม 2561 กลุ่มนิเทศ ฯ
สพป.สฎ.1 

5. จัดส่งหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย และบันทึกการ
ตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษา  ถึง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 
 

11 – 16 
พฤษภาคม 2561 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา และ

ครูปฐมวัย 
6. คณะอนุกรรม 5 คณะ ตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

ระดับกลุ่มเครอืข่าย /อําเภอ 
17 – 30 

พฤษภาคม 2561 
คณะกรรม
อนุกรรมการ  

7. นําส่งผลการตรวจสอบหลักสตูรสถานศึกษาปฐมของ
คณะอนุกรรมการ 

31 พฤษภาคม 2561 ประธาน
อนุกรรมการ 

8. -  สรุปผลการตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย               
ระดับ สพป.สุราษฎร์ธานี  เขต 1 
-  ทุกโรงเรียนปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา  

1 - 4  มถิุนายน 
2561 

กลุ่มนิเทศ ฯ 
สพป.สฎ.1
ผู้บริหาร

สถานศึกษา และ
ครูปฐมวัย 
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ที่ กิจกรรม วันเดือนปี ที่ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
9. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหน่วยประสบการณ์การเรียนรู้  

ที่กําหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
ภาคเรียนที่ 1 - 2   
ปีการศึกษา 2561 

ทุกโรงเรียน 

10. พัฒนาครูผู้สอนปฐมวัยหลังจากการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย  4  สปัดาห์  
-  การพัฒนาหน่วยการจัดประสบการณ์ 
-  การจัดสภาพแวดล้อมภายในและนอกห้องเรียน 
-  การพัฒนาเด็กแบบองค์รวม 
-  การประเมินพัฒนาการ 
   ฯลฯ  

มิถุนายน 2561 กลุ่มนิเทศ ฯ 
สพป.สฎ.1 

ร.ร.อนุบาล สฎ 
ร.ร.อนุบาลวัดเขา ฯ 

11. นิเทศ ติดตามการนําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยสู่การปฏิบัติ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  กลุ่มนิเทศ ฯ 
สพป.สฎ.1 

ร.ร.อนุบาล สฎ 
ร.ร.อนุบาลวัดเขา ฯ 

12. ประเมินทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา ปลายภาคเรียนที่ 1 
และ 2  

ปีการศึกษา 2561 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
และ 

ครูปฐมวัย 
12. การคัดเลือกและนําเสนอ “นวัตกรรมต้นแบบการบริหาร และ

การจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย ”รายกลุม่เครือข่าย /อําเภอ 
ด้านละ  1 นวัตกรรม รวม  10 นวัตกรรม  

1 – 10 
กันยายน 2561 

กลุ่มนิเทศ ฯ 
สพป.สฎ.1 

ร.ร.อนุบาล สฎ 
ร.ร.อนุบาลวัดเขา ฯ 

13. ประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
(อนุบาล 5 – 6 ปี) 

1 – 20 
มีนาคม 2561 

คณะกรรมการ
ประเมินพัฒนาการ 

14. สรุปรายงานผลการประเมินพัฒนาการ  20 – 25 
มีนาคม 2561 

คณะกรรมการ
ประเมินพัฒนาการ 

กลุ่มนิเทศ ฯ 
สพป.สฎ.1 

15. สรุป รายงานผลการจัดการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2561 26 – 31  
มีนาคม 2561 

กลุ่มนิเทศ ฯ 
สพป.สฎ.1 

ร.ร.อนุบาล สฎ 
ร.ร.อนุบาลวัดเขา ฯ 
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แบบตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวยัหลังการนําไปใช ้

****************************** 
โรงเรียน………………………………………..อําเภอ..................................จังหวัด...................................... 
สังกัด...........................................................................เขต............................................................... 
 
คําชี้แจง 
 แบบตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยฉบับน้ี เป็นแบบสํารวจความคิดเห็นที่ใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยหลังการนําหลักสูตรปฐมวัยไปใช้ และให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
ของสถานศึกษาทําหน้าที่ตรวจสอบ  เช่น  ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้สอนปฐมวัย คณะกรรมการสถานศึกษา/
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญ ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้แทนชุมชน เป็นต้น  

 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้ข้อมูล 

1. เพศ 
   ชาย            หญิง 

 

2. อายุ 
   20- 40 ปี           41- 50 ปี           51- 60 ปี          มากกว่า 60 ปี 

 

3. สถานภาพ 
    ผู้บริหารสถานศึกษา          ครูปฐมวัย            ผู้ปกครอง             ผู้ทรงคุณวุฒิ 
อ่ืนๆ โปรดระบุ................................................................................................. 
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ตอนท่ี 2 แบบตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยหลังการนําไปใช ้
คําชี้แจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย    ตามระดับคุณภาพและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 

เกณฑ์ระดับคณุภาพ 
   

           ระดับคุณภาพ  3  ดี     หมายถึง   สามารถนําหลกัสูตรไปใช้ได้ครบถ้วนและเหมาะสม   
ระดับคุณภาพ  2  พอใช้      หมายถึง   สามารถนําหลักสตูรไปใช้ได้แต่บางประเด็นควรปรับปรุง   

           ระดับคุณภาพ 1  ปรับปรุง   หมายถึง   ไม่สามารถนําไปใช้ได้เป็นส่วนใหญ่ ต้องปรับปรุงแก้ไข   

ที่ รายการ 
ระดับคุณภาพ ข้อเสนอแนะ 

เพื่อการปรับปรุงพัฒนา 3 2 1 

1 ปรัชญาการศกึษาปฐมวัยของสถานศึกษา 
1.1 แนวคิดและความเช่ือของปรัชญาการศึกษาปฐมวัย 

ชัดเจน ครบถ้วน 

    

1.2 ส่งเสริมพัฒนาเด็กตามเป้าหมายหลักสตูรปฐมวัย 
พ.ศ.2560 

    

2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 
2.1 บรรลุผลปรัชญาการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

    

2.2 บรรลุผลตามความคาดหวังในอนาคตได้ชัดเจน     
2.3 สอดคล้องจุดเน้น อัตลักษณ์ เอกลักษณ์  ที่ต้องการ

ของสถานศึกษา 
    

2.4  บรรลผุลตามเป้าหมายที่ต้องการในเชิงปริมาณหรือ
เชิงคุณภาพ 

    

3 จุดหมาย 
3.1 มีความสอดคล้องและครอบคลุมจุดหมายของ

หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

    

3.2 มคีวามสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์การศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา 

    

3.3 นําไปสู่การปฏิบัติตามจุดหมายที่กําหนดใน
สถานศึกษาได้ 

    

4 มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ์
4.1 นํามาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์และสภาพที่พึง

ประสงค์ไปใช้ได้ครบถ้วน 

    

4.2 นํามาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์และสภาพ         
ที่พึงประสงค์ไปใช้กับเด็กทุกกลุ่มอายุ และระดับ         
ช้ันเรียนได้ครบถ้วน 
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ที่ รายการ 
ระดับคุณภาพ ข้อเสนอแนะ 

เพื่อการปรับปรุงพัฒนา 3 2 1 

5 การจัดเวลาเรยีน 
5.1  กําหนดเวลาเรียนต่อ 1 ปีการศึกษาได้เหมาะสม 

    

 5.2  กําหนดเวลาเรียนในแต่ละวันมีความเหมาะสม     
5.3  กําหนดช่วงเวลาการจัดกิจกรรมประจาํวัน           

มีความเหมาะสม 
    

6 สาระการเรียนรู้รายป ี
6.1 มคีวามสอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวบ่งช้ี                 

สภาพที่พึงประสงค์ ในแต่ละช่วงวัย 

    

6.2 มคีวามครอบคลุมประสบการณ์สําคัญและสาระที่
ควรเรียนรู้หลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560 

    

6.3 มกีารจัดแบ่งสาระการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับ           
หน่วยประสบการณ์ 

    

7 การจัดประสบการณ ์
7.1 ใช้หลักการบูรณาการผ่านการเล่นที่สอดคล้องกับ

พัฒนาการตามวัยของเด็ก 

    

7.2 มคีวามสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดหมาย
ของการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

    

7.3 มคีวามเหมาะสมกับวัยและความสนใจของเด็ก     
7.4 เน้นให้เด็กลงมือปฏิบัติ ริเริ่มและมสี่วนร่วม             

ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
    

7.5 เปิดโอกาสให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล สื่อ            
และใช้แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

    

7.6 ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะชีวิตและการปฏิบัติตนตาม
แนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

    

7.7 ส่งเสริมการพัฒนาให้เด็กเป็นคนดี มีวินัย            
และมีความเป็นไทย 

    

8 การจัดสภาพแวดล้อม สื่อ และแหล่งการเรียนรู ้
8.1 มกีารจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ

สภาพแวดล้อมทางจิตภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้          
ของเด็ก 

    

8.2  มีสื่อทีห่ลากหลายเหมาะสม เพียงพอ     
8.3  มีแหล่งเรยีนรู้ในและนอกสถานศึกษาเหมาะสม 

เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม 
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ที่ รายการ 
ระดับคุณภาพ ข้อเสนอแนะ 

เพื่อการปรับปรุงพัฒนา 3 2 1 

9 การประเมินพฒันาการ 
9.1 มกีารประเมินพัฒนาการเด็กครอบคลุมมาตรฐาน

คุณลักษณะทีพึ่งประสงค์ 

    

9.2  มีการประเมินพัฒนาการตามสภาพจริง     
9.3  มีร่องรอยการประเมินพัฒนาการ     
9.4 มกีารรายงานผลการประเมินพัฒนาการ แก่

ผู้บริหาร ผู้ปกครอง หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
    

10 การบริหารจัดการหลักสูตร 
10.1  มคีวามพร้อมด้านครู บุคลากร และข้อมูล

สารสนเทศ 

    

10.2  มีงบประมาณและทรัพยากรเพียงพอ     
10.3  มีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา     
10.4  มีการนิเทศ ติดตาม การนําหลักสูตรสถานศึกษา

ปฐมวัยสู่การปฏิบัติ 
    

11 การเชื่อมต่อของการศึกษา 
11.1  ผู้บรหิารสร้างความเข้าใจในการสร้างรอยเช่ือมต่อ

ของหลักสูตรทัง้สองระดับ 

    

11.2  ครผูู้สอนปฐมวัยและประถมศึกษา                    
มีการแลกเปลีย่นและทํางานร่วมกัน 

    

11.3  มีการจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัย                       
มีความพร้อมในการเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 
ของครูผู้สอนรว่มกันด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

    

11.4   มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และหรือกิจกรรม
สัมพันธ์ให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเข้าใจการศึกษาทั้ง
สองระดับ 

    

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ...................................................ผู้ตรวจสอบ 
  (....................................................) 

                                                ตําแหน่ง................................................. 
            วัน เดือน ปี.................................. 

ที่ประชุม : รับทราบ 
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นางสาวจิราวรรณ  ศรีวิเวก :  วิทยากรช้ีแจงประเด็น  

 1.1.2  หลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(1) ตัวช้ีวัดการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรฯ 
(2) ผลการจัดทําและพัฒนาหลักสูตรตามตัวช้ีวัดที่ 2 ของโครงการฯ 

(2.1) ผลการตรวจสอบเอกสาร หลักสูตรสถานศึกษา                        
หลักสูตรกลุม่สาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน            
และระเบียบการวัดและประเมินผลของ สถานศึกษา 

(2.2) การนําหลักสูตรสถานศกึษาสู่ห้องเรียน ( การวิเคราะห์ KAPC      
และการจัดการเรียนรู้แบบ Active  Learning) 

 
 เมื่อวันที่ 29-30 เมษายน 2561 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้จัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการนํามาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สู่การปฏิบัติ ตัวช้ีวัดในการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการกําหนดไว้ 2 ตัวช้ีวัด
กล่าวคือ 
 ตัวช้ีวัดที่ 1  ร้อยละของผู้บริหาร  ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักสูตร
ในระดับดีขึ้นผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 100  (ใช้แบบทดสอบในการประเมิน) 
  เกณฑ์ คะแนน 16 ขึ้นไป หมายถึง ดีเย่ียม 
   คะแนน 14-15  หมายถึง ดีมาก 
   คะแนน 12-13  หมายถึง  ดี 
   คะแนน 10-11  หมายถึง  พอใช้ 
   คะแนนตํ่ากว่า 10 หมายถึง  ปรับปรุงร้อยละ 100 
 ตัวช้ีวัดที่ 2  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการโรงเรียน  สามารถปฏิบัติการ การจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา ตามแนวทางการพัฒนาหลักสูตร โรงเรียนส่งหลักสูตรสถานศึกษา ระเบียบการวัดและประเมินผล 
หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ การตรวจสอบองค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษา ตามแนวทางการตรวจสอบ
องค์ประกอบหลักสูตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 
 ประเมินจากการจัดทําหลักสูตรของสถานศึกษา แล้วเสร็จส่งครบทุกโรง 
 เมื่อสถานศึกษาได้จัดทําหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการตรวจสอบหลักสูตรฯ มีผลการตรวจสอบหลักสูตร รายละเอียดดังน้ี 
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องค์ประกอบของหลักสูตรโรงเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

รายการ ข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไข 
1  ส่วนนํา 
     1.1  ความนํา    
           แสดงความเชื่อมโยงระหว่างหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 กรอบหลักสูตรระดับท้องถ่ิน จุดเน้น และ
ความต้องการ ของโรงเรียน 

เขียนแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  
ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กับกรอบหลักสูตรท้องถ่ิน จุดเน้นและ  
ความต้องการของโรงเรียน 

     1.2 วิสัยทัศน์ 
           1.2.1  แสดงภาพอนาคตท่ีพึงประสงค์
ของผู้เรียนท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551อย่างชัดเจน 

การเขียนวิสัยทัศน์ ท่ีเป็นการเจตนารมณ์ อุดมการณ์ หลักการ ความเชื่อ 
อนาคตท่ีพึงประสงค์ เพ่ือสร้างศรัทธา จุดประกายความคิดในการพัฒนา
องค์กร คุณภาพผู้เรียน ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กรอบหลักสูตรท้องถ่ิน จุดเน้นและความต้องการ
ของโรงเรียน 
“หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซ่ึงเป็นกําลัง
ของชาติให้เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดุลท้ังด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม 
มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดม่ันในการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีความรู้และทักษะ
พ้ืนฐาน รวมท้ัง เจตคติ ท่ีจําเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและ
การศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่า ทุก
คนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ” (กรอบวิสัยทัศน์
หลักสูตรสถานศึกษา ไม่ใช่ลอกมาท้ังหมด และไม่ใช่วิสัยทัศน์ท่ีมีอยู่ใน
แผนปฏิบัติการของโรงเรียน ) 

          1.2.2  แสดงภาพอนาคตท่ีพึงประสงค์
ของผู้เรียนสอดคล้องกับกรอบหลักสูตรระดับ
ท้องถ่ิน 
          1.2.3 แสดงภาพอนาคตท่ีพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน ครอบคลุมสภาพความต้องการของโรงเรียน 
ชุมชน ท้องถ่ิน 
          1.2.4  มีความชัดเจนสามารถปฏิบัติได้ 

   1.3  สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 
           มีความสอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 

ให้ระบุรายละเอียดขยายความ ของ สมรรถนะจําเป็นพ้ืนฐาน 5 ประการท่ี
ผู้ เ รียนพึงมี ซ่ึงกําหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ใส่  

  1.4  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
       1.4.1 มีความสอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 

ให้ระบุรายละเอียดขยายความ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ของ
คุณลักษณะดังกล่าว  ซ่ึงกําหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ใส่รายละเอียดขยายความ ของสมรรถนะ และโรงเรียน
อาจจะเพิ่มเติมตามจุดเน้นของโรงเรียนท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรท้องถ่ิน และ
วิสัยของโรงเรียนได้ตามความเหมาะสม       1.4.2 มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย

จุดเน้น  กรอบหลักสูตรระดับท้องถ่ิน 
      1.4.3 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

2.  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
     2.1 โครงสร้างเวลาเรียน 

ให้แสดงรายละเอียดในภาพรวม เวลาเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระ ท่ีเป็นเวลาเรียนพ้ืนฐาน เวลาเรียนเพิ่มเติม และเวลาในการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน จําแนกแต่ละชั้นปี (ศึกษาคู่มือจากกรประชุมเชิงปฏิบัติการ) 
- รูปแบบของโครงสร้างเวลาเรียน โรงเรียนเลือกรูปแบบได้ตามความเหมาะสม 
- ปรับชื่อกลุ่มสาระวิทย์ฯ เป็น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และปรับชื่อสาระ
การงานฯ เป็นการงานอาชีพ 
- ในวิชาหน้าท่ีพลเมืองจะจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม หรือแทรกอยู่ในสาระ 
รายวิชาสังคมก็ได้  แต่ต้องระบุข้อความไว้ ใต้ตารางหลักสูตรให้เห็นชัดเจน ว่า 
วิชาหน้าท่ีพลเมือง อยู่ในส่วนใดของหลักสูตร  
ส่วนชั้น  
ป.2 ป.3 ป.5 ป.6  ม.2 และ ม.3 ในปีการศึกษา 2561  ยังคงต้องจัดวิชา
หน้าท่ีพลเมือง เป็นรายวิชาเพิ่มเติม ตามหลักสูตรเดิม 
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รายการ ข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไข 

    2.1.1 มีการระบุเวลาเรียนของ 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้   ท่ีเป็นเวลาเรียนพ้ืนฐานและ
เพ่ิมเติม จําแนกแต่ละชั้นปีอย่างชัดเจน 

- ในรายวิชาเพิ่มเติม ให้ระบชุื่อรายวิชาและ เวลาเรียน  
 
 

        2.1.2  มีการระบุเวลาจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนจําแนกแต่ละชั้นปีอย่างชัดเจน 

- แนะแนวทุกโรงเรียน จัด 40 ชั่วโมง ในระดับชั้นประถม 
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ 10 ชม.แทรกอยู่ในลูกเสือ หรือ ชุมนุม  

             2.1.3   เวลาเรียนรวมของหลักสูตร
สถานศึกษาสอดคล้องกับโครงสร้างเวลาเรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2551 

- เวลาเรียนวิชาพ้ืนฐาน   ประถมศึกษาปีท่ี 1 -6 จัดเวลาเรียนพ้ืนฐาน 840 
ชม. ส่วนวิชาเพิ่มเติม  ให้โรงเรียนเป็นผู้กําหนด เวลาเรียนรวมท้ัง กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 120 ชั่วโมง  รวมเวลาเรียนตามที่โรงเรียนกําหนด ให้ตรวจสอบ
กับ    การเกณฑ์การจบด้วย 
-  สําหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 -3 โรงเรียนจัดเวลาเรียนภาษาอังกฤษ 200 
ชั่วโมง จะเป็นในรายวิชาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง 160 หรือ 200 ก็ได้  
ส่วนจํานวนชั่วโมงท่ีเหลือนําไปจัดเป็นวิชาเพิ่มเติม 
- เวลาเรียนวิชาพ้ืนฐาน   มัธยมศึกษาปีท่ี 1 -3 จัดเวลาเรียนพ้ืนฐาน 880 ชม. 
ส่วนวิชาเพิ่มเติม  ให้ โรงเรียนเป็นผู้กําหนดแต่ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมงต่อปี  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชั้วโมง  เวลาเรียนรวมท้ังหมด  ตามท่ีสถานศึกษา
กําหนด  ให้ตรวจสอบกับการเกณฑ์การจบด้วย 

        2.2 โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี แสดงรายละเอียดเวลาเรียนพ้ืนฐาน รายวิชาเพ่ิมเติม และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนในแต่ละชั้นปี และมีความสอดคล้องกับโครงสร้างเวลาเรียน 

            2.2.1 มีการระบุรายวิชาพ้ืนฐานท้ัง 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  พร้อมท้ังระบุเวลาเรียนและ
หรือ หน่วยกิต (เฉพาะมัธยม) 

- การระบุชื่อวิชา  สามารถใส่ตัวเลขได้  เช่น ท11101 ภาษาไทย 1   การระบุ
รายวิชาให้มีความสอดคล้องกับชั้นปี  

            2.2.2 มีการระบุรายวิชาเพิ่มเติมท่ี
สถานศึกษากําหนด  พร้อมท้ังระบุเวลาเรียนและ
หรือหน่วยกิต (เฉพาะมัธยม) 

- การระบุรายรหัสวิชาเพ่ิมเติม รหัสวิชาให้ถูกต้อง ในรายวิชาหน้าท่ีพลเมือง 
ให้สอดคล้องกับคู่มือแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เล่มสีเขียว 
หน้า 200 

           2.2.3 มีการระบุกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
พร้อมท้ังระบุเวลาเรียน 

 

           2.2.4 มีรายวิชาพ้ืนฐานท่ีระบุรหัสวิชา  
ชื่อรายวิชา จํานวนเวลาเรียนและหรือหน่วยกิต
(เฉพาะมัธยม)ไว้อย่างถูกต้องชัดเจน 

-หลังชื่อวิชา  สามารถใส่ตัวเลขได้  ท21201 วรรณกรรม 1 

          2.2.5 มีรายวิชาเพิ่มเติม / กิจกรรม
เพ่ิมเติม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  จุดเน้นของ
โรงเรียน  

-วิชาหน้าท่ีพลเมือง ในชั้น  
ป. 2 3 5 6 ม.2 และ ม.3 ยังคงเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม ให้โรงเรียนใช้หลักสูตร
เล่มเก่าท่ีโรงเรียนมีอยู่เดิม 

3.  คําอธิบายรายวิชา 
      3.1 มีการระบุรหัสวิชา ชื่อรายวิชา และชื่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ไว้อย่างถูกต้องชัดเจน 

คําอธิบายรายวิชาประกอบด้วย รหัสวิชา ชื่อรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ชั้นปี จํานวนเวลาเรียนและหน่วยกิตท่ีสอนตลอดท้ังปีหรือตลอดภาคเรียน 
การเขียนคําอธิบายรายวิชาให้เขียนเป็นความเรียง ระบุองค์ความรู้ ทักษะ
กระบวนการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะสําคัญเป็นภาพรวมท่ี
ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนและสะท้อนถึงตัวชี้ วัด ในรายวิชาพ้ืนฐาน หรือ
เพ่ิมเติม และระบุรหัสตัวชี้วัดหรือการเรียนรู้วิชานั้น ๆ  
- ก่อนคําอธิบายรายวิชา ให้ทําใบสรุปคําอธิบายรายวิชาแต่ละกลุ่มสาระ  
การเรียนรู้ การเขียนคําอธิบายรายวิชาและระดับการศึกษาควรเขียนภาพรวม
ของรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ว่ามีการจัด 
การเรียนการสอนวิชาอะไรบ้าง  (ดังตัวอย่างหน้า 14-15 จากเอกสาร  
แนวทางการตรวจสอบหลักสูตรฯ)  
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-โรงเรียน เลือกรูปแบบหัวกระดาษคําอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน รูปแบบใดก็ได้  
แต่ ต้องให้เป็นรูปแบบเดียวท้ังเล่ม (เอกสารตรวจสอบหลักสูตรหน้า 16-17) 

     3.2  มีการระบุชั้นปีท่ีสอนและจํานวนเวลา
เรียนและ/หรือหน่วยกิต ไว้อย่างถูกต้องชัดเจน 

-จํานวนเวลาเรียนในคําอธิบายรายวิชา ตรวจสอบให้ตรงกับโครงสร้าง
หลักสูตร/โครงสร้างชั้นปี/ใบสรุปคําอธิบายรายวิชา 
โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้  ให้อยู่ในหลักสูตรกลุ่มสาระ 

     3.3  การเขียนคําอธิบายรายวิชา เขียนเป็น
ความเรียง โดยระบุองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการ 
และคุณลักษณะหรือ  เจตคติท่ีต้องการ 

-ในคําอธิบายรายวิชา ต้องมีองค์ประกอบครบท้ัง K P A C 
K = ความรู้ 
P=  ทักษะกระบวนการ 
A=  เจตคติ 
C=  สมรรถนะสําคัญ 
ให้ดูคู่มือการวิเคราะห์สัดส่วนพฤติกรรมท่ีแนบมาพร้อมนี้ 

     3.4  มีการจัดทําคําอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน
ครอบคลุมตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 

-  โรงเรียน สามารถเลือกรูปแบบหัวกระดาษคําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม 
รูปแบบใดก็ได้  แต่ ต้องให้เป็นรูปแบบเดียวท้ังเล่ม (เอกสารตรวจสอบ
หลักสูตร                     หน้า 18-19)  

- สาระวิทยาศาสตร์ ปรับ เหลือ 4 สาระ เปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระ เป็น 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปลี่ยนให้ตรงกันต้ังแต่ โครงสร้างหลักสูตร/
โครงสร้างชั้นปี/ใบสรุปคําอธิบายรายวิชา/โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้  
ในทุกระดับชั้น 

- สาระสังคมฯ ปรับ ตัวชี้วัด สาระภูมิศาสตร์ 5.1 และ 5.2 ทุกระดับชั้นดูจาก
คู่มือมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดใหม่ล่าสุด 

- สาระการงานฯ ตัด ข้อความที่เกี่ยวข้องกับสาระท่ี 2 และ 3 ออกปรับ 
สาระท่ี 4 เป็นสาระท่ี 2 เปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระฯ เป็น การงานอาชีพ ในทุก
ระดับชั้น ตรวจสอบ เปลี่ยนให้ตรงกันต้ังแต่ โครงสร้างหลักสูตร/โครงสร้าง
ชั้นปี/ใบสรุปคําอธิบายรายวิชา/โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ ในทุกระดับชั้น 
ในคําอธิบายรายวิชา ให้ตัดข้อความท่ีเกี่ยวข้องกับสาระท่ี 2 และ 3 และสรุป
รวมตัวชี้วัดใหม่ 

- ภาษาอังกฤษ ป.1-3 เวลาเรียนต้องครบ 200 ชม. (อาจจะเป็นวิชาพ้ืนฐาน 
หรือเพ่ิมเติม) 

      3.5   มีการระบุรหัสตัวชี้วัด  ในรายวิชา
พ้ืนฐาน และจํานวนรวมของตัวชี้วัด 

-ตรวจสอบ รหัสตัวชี้วัดและจํานวนรวมของตัวชี้วัด  ในแต่ละกลุ่มสาระ ตาม
เอกสารท่ีแนบ (จํานวนมาตรฐานและตัวชี้วัด) 

      3.6 มีการระบุผลการเรียนรู้  ในรายวิชา
เพ่ิมเติม และจํานวนรวมของผลการเรียนรู้ 

ให้โรงเรียนตรวจสอบ และระบุ รหัสวิชาให้ถูกต้อง ในรายวิชาหน้าท่ีพลเมือง  
ให้สอดคล้องกับคู่มือแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เล่มสีเขียว 
หน้า 200 

     3.7 มีการกําหนดสาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน
สอดแทรก   อยู่ในคําอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน
หรือรายวิชาเพิ่มเติม 

-โรงเรียนควรกําหนดให้มี สาระการเรียนรู้ท้องถ่ินสอดแทรก อยู่ในคําอธิบาย
รายวิชาพ้ืนฐานหรือรายวิชาเพิ่มเติม  

4. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
     4.1 จัดกิจกรรมท้ัง 3 กิจกรรมตามท่ี
กําหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ก่อนเนื้อหา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ทําใบสรุป แต่ละกิจกรรม (ตัวอย่างหน้า 
14-15 จากเอกสาร แนวทาง 
การตรวจสอบหลักสูตรฯ) 

     4.2 จัดเวลาท้ัง 3 กิจกรรมสอดคล้องกับ
โครงสร้างเวลาเรียนท่ีหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 

-กิจกรรมชุมนุม ให้โรงเรียน ระบุชื่อชุมนุม ท่ี โรงเรียนเปิดสอน ในหลักสูตร
สถานศึกษาด้วย 
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    4.3  มีแนวทางการจัดกิจกรรมที่ชัดเจน 
 

-สาระการเรียนรู้/คําอธิบายรายวิชา/จุดประสงค์การเรียนรู้ ของกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ให้ทําแยกต่างหากจากหลักสูตรสถานศึกษา เป็น เอกสาร
ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา   

5.  เกณฑ์การจบการศึกษา ให้ระบุแยกกันระหว่างเกณฑ์การจบการศึกษา   
ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษา 

      5.1  มีการระบุเวลาเรียน/หน่วยกิต 
รายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ตามเกณฑ์
การจบหลักสูตรของโรงเรียนไว้อย่างชัดเจนและ
สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียน 

-เวลาเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน เท่ากับ 840 ชม.ต่อปี  จบชั้นประถม 6 ปี = 5040 
ชม. วิชาเพิ่มเติม =  ชม.ตามที่โรงเรียนกําหนด ในแต่ละปี รวมกันท้ังหมด 
6 ปี  
 

     5.2   มีการระบุเกณฑ์การประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์  และเขียนไว้อย่างชัดเจน 
    5.3  มีการระบุเกณฑ์การประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้อย่างชัดเจน 
     5.4  มีการระบุเกณฑ์การผ่านกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนไว้อย่างชัดเจน 
 
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ในหลักสตูรสถานศึกษา 
1. ปกหลักสูตรสถานศึกษา   โรงเรียน สามารถเลือกรูปแบบปกได้จากแนวทางการตรวจสอบหลักสูตร                         

หน้าที่ 3-4 
2. ประกาศโรงเรียน........... เรื่องการใช้หลักสตูรโรงเรียน สามารถเลือกรูปแบบปกได้จากแนวทางการตรวจสอบ

หลักสูตร  หน้าที่ 5-6 
3. ปรับรูปแบบอักษรให้เหมือนกันทั้งเล่ม 
4. ในส่วนคํานํา ให้ตัดข้อความท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมลดเวลาเรียนออก 
5. ในส่วนสารบัญ  ให้ปรับรายช่ือวิชา  เป็น   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ การงานอาชีพ  
6. รายละเอียดอ่ืน ๆ (เช่น การจัดการเรียนรู้  การออกแบบการเรียนรู้  กระบวนการเรียนรู้)                          

นอกเหนือจากหัวข้อที่กําหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา  ให้นําไปใส่ไว้ในหลักสูตรกลุม่สาระการเรียนรู ้
7. การประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษา  ให้ประกาศหลังจากเขตตรวจสอบหลักสูตรฯ โรงเรียนนํากลับมา

ปรับปรุง แก้ไข  เสนอคณะกรรมการสถานศึกษา  และประกาศใช้ก่อน 16  พ.ค. 61 
 
ข้อเสนอแนะ ร่างระเบียบวัดผลประเมินผล   สําหรบั โรงเรียนระดบัประถมศึกษา 
1. การประกาศใช้  ระเบียบวัดผล ฯ ให้ประกาศหลังจากเขตตรวจสอบ   โรงเรียนนํากลับมาปรับปรุงแก้ไข  

     เสนอคณะกรรมการสถานศึกษา ประกาศใช้ก่อน 16  พ.ค. 61 
2. ส่วน สารบัญ  ไม่ต้องมีหัวข้อ  การตัดสินผล แบบมีเง่ือนไข (ร มส ) 
3. ส่วน สารบัญ  ใน ภาคผนวก ก แทรก  -การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน                                             

การประเมินคุณลักษณะฯ ภาคผนวก ค  แทรก ข้อความคําสั่งต่างๆ ที่โรงเรียน ต้องแต่งต้ัง                            
ดูตามเอกสาร แนวปฏิบัติการวัดผลฯประกอบ  หน้า 7-9) 

4. หมวด 1 เริ่มด้วยข้อที่ 6   
5. เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ใหแ้ยกเป็น ระดับประถมศึกษา  และระดับมธัยมศึกษา 
6. ปรับช่ือวิชาวิทยาศาสตร์ เป็น วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  
7. การกําหนดสัดส่วนคะแนน ให้เป็นไปตามข้อกําหนดของ โรงเรียน 
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8. การประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน ไม่มีการแยกประเมินเป็นส่วนๆ  
9. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ให้ดําเนินการตามรูปแบบที่ โรงเรียน กําหนด                                    

(ตามเอกสาร เอกสารแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลฯ หน้า 45)   
10. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   เพิ่มข้อความหน้า 19 ก่อนเกณฑ์การเลื่อนช้ัน จากเอกสารเอกสาร               

แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลฯ)   
11.  เวลาเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน เท่ากับ 840 ชม.ต่อปี  จบช้ันประถม 6 ปี = 5040 ชม. วิชาเพ่ิมเติม =  ชม.

(ตามท่ีโรงเรียนกําหนด ในแต่ละปี รวมกันทั้งหมด 6 ปี) 
12. การเรียนซ้ําช้ัน  ..... 3)  ผู้เรยีนช้ันประถมศึกษาปีที่  1-3  มผีลการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย

และคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับผ่าน ขึ้นไป   และผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4-6  มีผลการประเมินกลุ่มสาระ
การเรียนรู้  ภาษาไทย  คณติศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ
ภาษาอังกฤษ อยู่ในเกณฑ์ผ่าน ขึ้นไป   

13.  เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 
17.1. ระดับมัธยม ผู้เรียนเรยีนรายวิชาพ้ืนฐาน  จํานวน .........หน่วยกิต    และรายวิชาเพ่ิมเติม/กิจกรรม

เพ่ิมเติมจํานวน ..........หน่วยกิต  (ตามท่ีโรงเรียน กําหนด)  
17.2. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐาน  “ผ่าน”  ทกุรายวิชา 

14. รหสัวิชาเพ่ิมเติม   ให้ตรวจสอบ ตามเอกสารที่แนบ 
15. ระเบียบวัดผล  มี  8  หมวด  (ตามเน้ือหาใน เอกสารแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลฯ)   
16. เพ่ิม หมวด 9 แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สําหรับนักเรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ                   

ทางการศึกษา 
 
ข้อเสนอแนะ    ร่างระเบียบวัดผลประเมินผล  สําหรบัโรงเรียนขยายโอกาส 
1. การประกาศใช้  ระเบียบวัดผล ฯ ให้ประกาศหลังจากเขตตรวจสอบ   โรงเรียนนํากลับมาปรับปรุงแก้ไข  
     เสนอคณะกรรมการสถานศึกษา ประกาศใช้ก่อน 16  พ.ค. 61 
2. ส่วน สารบัญ  ใน ภาคผนวก ก แทรก  -การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  

-การประเมินคณุลักษณะฯ 
ภาคผนวก ค  แทรก ข้อความคําสั่งต่างๆ ที ่รร ต้องแต่งต้ัง  ดูตามเอกสาร แนวปฏิบัติการวัดผลฯประกอบ   
หน้า 7-9) 

3. หมวด 1 เริ่มด้วยข้อที่ 6   
4. เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ใหแ้ยกเป็น ระดับประถมศึกษา  และระดับมธัยมศึกษา 
5. ปรับช่ือกลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ เป็น วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี   ปรับช่ือกลุ่มสาระ การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี เป็น  การงานอาชีพ 
6. การกําหนดสัดส่วนคะแนน ให้เป็นไปตามข้อกําหนดของ โรงเรียน 
7. การประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน ไม่มีการแยกประเมินเป็นส่วนๆ  ให้ประเมินในภาพรวม  
8. คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ให้ดําเนินการตามรูปแบบที่ โรงเรียน กําหนด (ตามเอกสาร แนวปฏิบัติการวัดและ

ประเมินผลฯ)  หน้า 45)   
9. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   เพิ่มข้อความ หน้า 19 ก่อนเกณฑ์การเลื่อนช้ัน จากเอกสาร   

แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลฯ)   
10.  เวลาเรียนระดับประถม รายวิชาพ้ืนฐาน เท่ากับ 840 ชม.ต่อปี  จบช้ันประถม 6 ปี = 5040 ชม.                        

วิชาเพ่ิมเติม =  ชม.(ตามท่ีโรงเรียนกําหนด ในแต่ละปี รวมกันทั้งหมด 6 ปี)   ระดับมัธยม...................              
(วิชาพ้ืนฐาน และเพ่ิมเติมตามโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา) 
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11. การเรียนซ้ําช้ัน  ..... 3)  ผู้เรยีนช้ันประถมศึกษาปีที่  1-3  มผีลการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทยและ

คณิตศาสตร์ อยู่ในระดับผา่น ขึ้นไป   และผูเ้รียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4-6  มีผลการประเมินกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ
ภาษาอังกฤษ อยู่ในเกณฑ์ผ่าน ขึ้นไป   

12.  การตัดสินผลแบบมีเง่ือนไข  ร มส  มผ  (จาก เอกสารแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลฯ)  ) 
13.  เกณฑ์การจบให้แยกเป็นระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษา  

13.1. ระดับประถมผู้เรียน เรียนรายวิชาพ้ืนฐาน  จํานวน 5,040 ช่ัวโมง  และรายวิชาเพ่ิมเติม/กิจกรรม
เพ่ิมเติมจํานวน 240  ช่ัวโมง (ขึ้นไปตามที่โรงเรียน กําหนด)  

13.2. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐาน  “ผ่าน”  ทกุรายวิชา 
14.  เพ่ิม หมวด 9  แนวทางการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ สําหรับนักเรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษทาง

การศึกษา 
 
ข้อเสนอแนะ  เอกสารหลักสูตรกลุ่มสาระ  

1. ตรวจสอบรูปแบบตัวอักษร  ให้เหมือนกันทั้งเล่ม 
2. ก่อนคําอธิบายรายวิชา ให้ทําใบสรุปคําอธิบายรายวิชาแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้                                       

(ดังตัวอย่างหน้า 14-15 จากเอกสารแนวทางการตรวจสอบหลักสูตรฯ)   
3.  โรงเรียนเลือกรูปแบบหัวกระดาษคําอธิบายรายวิชาพ้ืนฐาน   และ รูปแบบหัวกระดาษคําอธิบายรายวิชา

เพ่ิมเติม รูปแบบใดก็ได้  แต่ต้องให้เป็นรูปแบบเดียวทั้งเล่ม   (เอกสารตรวจสอบหลักสตูรหน้า 16-17) 
4. จํานวนเวลาเรียนในคําอธิบายรายวิชา ตรวจสอบให้ตรงกับโครงสร้างหลักสูตร/โครงสร้างช้ันปี/ใบสรุป

คําอธิบายรายวิชา/โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 
5. ในคําอธิบายรายวิชา ต้องมอีงค์ประกอบครบทั้ง K P A C 
6. สาระคณิต ไมต้่องใส่ การวัดผล  
7. สาระวิทยาศาสตร์ ปรับ เหลอื 4 สาระ เปลีย่นช่ือกลุ่มสาระ เป็น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปลี่ยนให้

ตรงกันต้ังแต่ช่ือกลุ่มสาระ/ใบสรุปคําอธิบายรายวิชา/คําอธิบายรายวิชา/โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้  ใน
ทุกระดับช้ัน 

8. สาระสังคมฯ แก้ไข ตัวช้ีวัด สาระภูมิศาสตร์ 5.1 และ 5.2  ปรับ จํานวนตัวช้ีวัด.ช้ัน ป.1 สาระที่ 5.1 = 3  
           รวม = 23     ช้ัน ป. 3   5.1 = 3 ตชว.   5.2 = 6       ช้ัน ป. 5  5.1 = 2 ตชว.    รวม = 27 
      9. รหสัวิชาประวัติศาสตร์ ทั้งประถม และมัธยม ใหต้รวจสอบและแก้ไข ตามเอกสารท่ีแนบ  

10. สาระสุขศกึษา ให้ตรวจสอบรหัสวิชาเพ่ิมเติม ตามเอกสารที่แนบ 
11. สาระการงานฯ ตัด ข้อความท่ีเก่ียวข้องกับสาระที่ 2 และ 3 ออก  ปรับ สาระที่ 4 เป็นสาระที่ 2 เปลี่ยน 

ช่ือกลุ่มสาระฯ เป็น การงานอาชีพ ในทุกระดับช้ัน ตรวจสอบ เปลี่ยนให้ตรงกันต้ังแต่ ใบสรุปคําอธิบาย    
รายวิชา/คําอธิบายรายวิชา/โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้  ในทุกระดับช้ัน     

12. สาระการงานฯ ในคําอธิบายรายวิชา ตัดข้อความที่เก่ียวข้องกับสาระที่ 2 และ 3                                         
และสรุปรวมตัวช้ีวัดใหม่ 

13. ภาษาอังกฤษ ป.1-3  เวลาเรียนต้องครบ 200   ชม. (อาจจะเป็นวิชาพ้ืนฐาน หรือเพ่ิมเติม) 
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การกําหนดรหัสวิชา หน้าที่พลเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม : รับทราบ 
 
นางสาวจิราวรรณ  ศรีวิเวก :  วิทยากรช้ีแจง 

ประเด็นประชมุสัมมนาท่ี 3  : โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. :  การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
 

การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. “ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง” ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 โดยมีจุดมุ่งหมายพัฒนานักเรียน พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาโรงเรียน พัฒนา
ระบบบริหารจัดการ และพัฒนาเครือข่าย โดยขับเคลื่อนนโยบายผ่านกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม ได้แก่ 

1. กิจกรรมสร้างคนดีให้บ้านเมือง 
2. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม ให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
3. กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
4. กิจกรรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และ 
5. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก 

(เอกสารประกอบ หมายเลข 3 หน้า 19-37 
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แนวทางการขับเคล ื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. “ 
ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง ” 
  
         ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 

      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    

             กระทรวงศึกษาธิการ 
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แผนการดําเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ .“ช่วยกันสร้างคนดใีห้บ้านเมือง” 

ปีงบประมาณพ.ศ.  2561 
 การข ับเคลื ่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. .“ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง” ปีงบประมาณ               
พ.ศ.  2561  โดยมีจุดมุ่งหมายพัฒนานักเรียน พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาโรงเรียน 
พัฒนาระบบบริหารจัดการ และพัฒนาเครือข่าย โดยขับเคล่ือนนโยบายผ่านกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม  ได้แก่  
 1.  กิจกรรมการสร้างคนดีให้บ้านเมือง  
 2.  กิจกรรมการเสริมสร้างคณุธรรม ให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
 3.  กิจกรรมการสร้างความเข้มแข็งใหกั้บโรงเรียนคุณธรรม สพฐ .  
 4.  กิจกรรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และ  
 5.  กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก 
  โดยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้ยึดกรอบแนวทางการดําเนินการ
ตามกิจกรรมหลักและ กิจกรรมย่อยของ โครงการ ดังน้ี 

จุดมุ่งหมาย กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย 
พัฒนานักเรียน 1. การสร้างคนดีให้บ้านเมือง 1.  กิจกรรมโครงงานพัฒนาจริยคุณ 

2.  กิจกรรมผลิตภาพยนตร์สั้นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
3.  กิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นําเยาวชนด้านคุณธรรมสู่สังคม 
4.  กิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม 

พัฒนาผู้บริหาร ครู 
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

2.การเสริมสร้างคุณธรรมให้
ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

1.  กิจกรรมคุรุชนคนคุณธรรม 
2.  กิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน 
3. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี  
 ด้านการบริหารเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม 
4.  กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี  
 ด้านการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม 
5.  กิจกรรมพัฒนาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาคุณธรรม 
 (งบประมาณแลกเป้า) 
6.  กิจกรรมพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนคุณธรรม  
 (งบประมาณแลกเป้า) 

พัฒนาโรงเรียน 3.การสร้างความเข้มให้โรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 

1.  กิจกรรมคิดค้นนวัตกรรมสร้างความเข้มแข็งให้
 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (วิจัยพัฒนานวัตกรรม) 
2.  กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีท่ียืน 
3.  กิจกรรมนิเทศ กํากับ ติดตามโรงเรียนคุณธรรม 
4.  กิจกรรมครอบครัวคุณธรรม 

พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 

4. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

1.  กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการจัดระบบฐานข้อมูล 
2.  กิจกรรมพัฒนาระบบการประเมิน  Online 

พัฒนาเครือข่าย 5. การพัฒนานวัตกรรมสร้าง
เครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก 

1. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่าย                    
และการมีส่วนร่วมกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ 

2. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมี             
ส่วนร่วมกับโรงเรียนบางมูลนาค และโรงเรียนต้นแบบคุณธรรม 

3. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและ                    
การมีส่วนร่วมกับศูนย์คุณธรรม /มูลนธิพุทธฉือจี้ 
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เครือข่าย 
ขุน

ทะเล 
บางกุ้ง 

กรูดป่าร่อน 
คลองสระ 

ท่าทอง
อุแท 

กาญจนดิษฐ์ ช้างคู ่
ปาก
แพรก 

ดอนสัก 
สมุย 
1 

สมุย 
2 

เกาะ
พะงัน 

รวม 

จํานวนโรงเรียน 10 12 11 13 13 14 11 9 10 8 9 121 
ปี พ.ศ. 2560 5 8 4 2 5 4 3 2 5 2 4 44 
ปี พ.ศ. 2561 5 4 7 11 8 10 8 7 5 6 5 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

หน่วยเคลื่อนที่เร็ว (EMS : Express Moral Service) 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา

หน่วยเคลื่อนที่เร็ว (RT : Roving Team) 
ระดับเครือข่าย

ชุมชน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา 
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รายละเอียดการดําเนินกิจกรรมและการดําเนินกิจกรรม 
 

จุดมุ่งหมาย/กิจกรรมหลัก/
กิจกรรมย่อย 

สพฐ./สํานักงานเขตพ้ืนท่ี เครือข่าย/โรงเรียน 

พัฒนานักเรียน : การสร้างคนดีให้บ้านเมือง 
1. กิจกรรมพัฒนาจริยคุณ 1. แจ้งโรงเรียนเตรียมการการดําเนินงานโรงเรียน

คุณธรรม  
2. แจ้งโรงเรียน/ครูแกนนําเพ่ือเข้ารับการอบรม 
(ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา) 
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ  
4. ครูท่ีผ่านการอบรมนําความรู้ไปขยายผลแก่ครูใน
โรงเรียนทุกคน ทุกเครือข่าย  
5. คัดเลือกครูทีมขับเคลื่อนท่ีเร็ว
(RT:RovingTeam) 
6. สํานักงานเขตพื้นท่ีสรุปรายงานผลการ
ดําเนินงานออนไลน์ผ่านเว็บไซต์  

1. คัดเลือกครูและส่งรายชื่อเข้ารับ         
การอบรม  
2. ครูท่ีผ่านการอบรมนําความรู้ ไป
ขยายผลแก่ครูในโรงเรียนทุกคนทุก
เครือข่าย 
3. ดําเนินงานตามโครงการ ในระดับ
โรงเรียนและเครือข่าย 
4. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน แก่
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ในระบบ
ออนไลน์ 
 

2.  กิจกรรมผลิตภาพยนตร์สั้น
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

1. ประกาศรับสมัครโรงเรียน ในสังกัดท่ีสนใจและมี
ความพร้อม ในการจัดทําภาพยนตร์สั้น จํานวน 1 
โรงเรียน/เขตพื้นท่ีการศึกษา พร้อมส่งใบสมัคร
ออนไลน์ทางเว็ปไซต์ 
2. คัดเลือกผลงานระดับภาค ๆ ละ 9 โรงเรียน  
3. คณะกรรมการตัดสิน และประกาศรางวัลผลงาน
ภาพยนตร์สั้นระดับประเทศ และจัดพิธีมอบรางวัล
แก่โรงเรียน 

1. โรงเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม
อบรมคร้ังท่ี 1 การอบรมเซิงปฏิบัติการ
การผลิตภาพยนตร์สั้น ( ครู นักเรียน 
จํานวน 4 คน)  ส่งผลการพัฒนา
ภาพยนตร์สั้นตามแนวทาง และ 
เกณฑ์ท่ีกําหนดส่งผล ท่ีเสร็จสมบูรณ์ 
 ให้คณะกรรมการคัดเลือกผลงาน 
ระดับภาค 
2. โรงเรียนท่ีผ่านการคัดเลือกอบรม 
คร้ังท่ี 2 การอบรมเซิง ปฏิบัติการผลิต
ภาพยนตร์สั้นข้ันสูง และส่งผลการ
พัฒนาภาพยนตร์สั้นตามแนวทาง  
และเกณฑ์ท่ีกําหนดส่งผล ท่ีเสร็จ
สมบรูณ์ ให้คณะกรรมการคัดเลือก
ผลงานระดับประเทศ 

3.  กิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นํา
เยาวชนด้านคุณธรรมสู่สังคม 

1. แจ้งโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการส่งนักเรียนเข้า
ค่ายยุวชนคนคุณธรรม โรงเรียนละ 2 คน 
2. คัดเลือกนักเรียนเข้าผู้นําเยาวชนคน คุณธรรม  
3. ดําเนินการจัดค่าย  
4. นักเรียนนําความรู้ท่ีได้จากการเข้าค่ายยุวชนคน
คุณธรรมไปขยายผล  
5. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสรุปรายงานผลการ
ดําเนินงานออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ 

1. ประชุมวางแผนการจัดค่ายพัฒนา
ผู้นํา 
2. นักเรียนเขา้ค่ายพัฒนาผู้นําเยาวชน
คนคุณธรรม  
3. นักเรียนนําความรู้ท่ีได้ ไปขยายผลใน
โรงเรียน และครอบครัวของตนเอง 
4. โรงเรียนสรุปผลการดําเนินงานมายัง
สํานักเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผ่านระบบ
ออนไลน์ 
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กิจกรรมย่อย 

สพฐ./สํานักงานเขตพ้ืนท่ี เครือข่าย/โรงเรียน 

4. กิจกรรมค่ายยุวชนคน
คุณธรรม 

1. ประชุม วางแผน ชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษา 
ครู และบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับแนวทาง
การดําเนินกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม  
3. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสรุปรายงานผล
การดําเนินงานออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ 

1. ผู้บริหารประชุมวางแผนการดําเนิน
กิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม 
2. โรงเรียนจัดค่ายยุวชนคนคุณธรรม ทุก
โรงเรียน ตามแนวทางการจัด               
ค่ายคุรุชนคนคณุธรรม (มิถุนายน) 
3. สรุปรายงานผลการดําเนนิงาน            
แก่สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

2.พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา:การเสริมสร้างคุณธรรมให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. กิจกรรมคุรุชนคนคุณธรรม 1. ประชุมชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ

บุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับแนวทางการ
ดําเนินกิจกรรม คุรุชนคนคุณธรรม 
2. แจ้งโรงเรียนสมัครเข้ารับการคัดเลือก             
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
3. แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกผลงาน              
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ของผู้บริหาร 5 คน 
และครูผู้สอน จํานวน 15 คน 
4. ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้  RT               
(ระดับเขตตรวจราชการ ) และ ส่งต่อ  EMS      
(ระดับภาค) และส่ง สพฐ. (ระดับประเทศ) 
5. สรุปและรายงานผลการดําเนินกิจกรรม 
6. ประกาศผล/ยกย่องเชิดชูเกียรติ ระดับเขต  
ระดับภาค และระดับประเทศ 

1.ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนส่งผล
โรงเรียนส่งใบสมัคร 
2. โรงเรียนดําเนินการกิจกรรมคุรุชน คน
คุณธรรม 
3. ประกาศผล/ยกย่องเชิดชูเกียรติ ระดับ
เขต ระดับภาค และระดับประเทศ 

2.  กิจกรรมคืนคุณธรรมสู่
ห้องเรียน 

1. ประชุมชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับแนวทางการ
ดําเนินกิจกรรม คืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน  
2. กํากับ ติดตาม ประเมินผล นิเทศ โรงเรียน 
3. คัดเลือกห้องเรียนคุณธรรมต้นแบบ  โครงงาน
คุณธรรม 1 โรงเรียน 1 โครงงาน 
4. ยกย่อง เชิดชูเกียรติห้องเรียนคุณธรรม 
ต้นแบบ 
5. สรุปและรายงานผลการดําเนินกิจกรรม 
6. ประซาสัมพันธ์เผยแพร่ห้องเรียนคุณธรรม 
ต้นแบบ 
 
 

1.ผู้บริหารสถานศึกษา ประชุม ชี้แจง  
การสร้างความตระหนัก ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
ทราบเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินกิจกรรม
คืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน  
2. ผู้บริหาร หรือครูนําความรู้ ไป             
ขยายผลในโรงเรียน  
3.ครูดําเนินกิจกรรมคืนคุณธรรมสู่
ห้องเรียน ทุกห้องเรียน ตามแนวทางการ
ดําเนินกิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน  
4. ดําเนินโครงงานคุณธรรมทุกห้องเรียน 
5. คัดเลือกโครงงานคุณธรรมท่ีปฏิบัติ        
ท่ีเป็นเลิศ 
6. จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้โครงงาน
คุณธรรมระดับโรงเรียน 
7. ยกย่องเชิดชูเกียรติห้องเรียนคุณธรรม 
ต้นแบบ โดยการประซาสัมพันธ์เผยแพร่
ห้องเรียนคุณธรรม ต้นแบบ 
8. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน            
แก่สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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กิจกรรมย่อย 
สพฐ./สํานักงานเขตพ้ืนท่ี เครือข่าย/โรงเรียน 

3. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรม
สร้างสรรค์คนดี ด้านการ
บริหารเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม 

1. ประชุมชี้แจง ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับแนวทาง             
การดําเนินกิจกรรมกิจกรรมพัฒนานวัตกรรม
สร้างสรรค์คนดี ด้านการบริหารเพ่ือส่งเสริม
คุณธรรม  และด้านการเรียนการสอน          
เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม 
2. ประกาศรับสมัครผลงานนวัตกรรมสร้างคนดี 
ด้านการบริหารเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม และ           
ด้านการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม  
3. แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกผลงาน              
ระดับเขตพ้ืนท่ี 
4. ส่งผลงานนวัตกรรมของผู้บริหารและครูผู้สอน 
ไปยัง เขตตรวจราชการ ภาค และประเทศ  
5. ประกาศผล ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
6. สรุปและรายงานผลการดําเนินกิจกรรม

1. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนผลิต
นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการบริหาร
เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม และด้านการเรียน
การสอน  
2. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน         
ส่งใบสมัคร และผลงานนวัตกรรมมายัง
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
 

4.  กิจกรรมพัฒนานวัตกรรม
สร้างสรรค์คนดี ด้านการเรียน
 การสอนเพื่อส่งเสริม
คุณธรรม 

5.  กิจกรรมพัฒนาสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาคุณธรรม 
(งบประมาณแลกเป้า) 

1. ประชุมวางแผนคณะทํางาน 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3. การดําเนินการขับเคลื่อนขยายผลใน    
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และโรงเรียน          
ในสังกัด 
4. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน และรายงานผล
ในระบบออนไลน์ แก่ สพฐ.

1. ผู้บริหารสถานสถานศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาผู้บริหาร 
2. ผู้บริหารสถานศึกษาขับเคลื่อนขยายผล
ในโรงเรียน 
3. สรุปผลการดําเนินการขยายผลใน
สถานศึกษา ในระบบออนไลน์ 

6.  กิจกรรมพัฒนาผู้บริหาร
โรงเรียนคุณธรรม 
(งบประมาณแลกเป้า) 

3. พัฒนาโรงเรียน :การสร้างความเข้มให้โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

1.  กิจกรรมคิดค้นนวัตกรรม
สร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียน
คุณธรรม สพฐ . ( วิจัยพัฒนา
นวัตกรรม ) 

1. ประชุม ชี้แจง วางแผนคณะทํางาน 
2. ดําเนินการกระบวนการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม 
4. การคัดเลือกงานวิจัย และนวัตกรรมของ
สถานศึกษา  
5. แต่งต้ังคณะกรรมการการคัดเลือกผลงาน
นวัตกรรมการ การวิจัย 
6. ประกาศผลการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการ
วิจัย 
6. สรุปรายงานการดําเนินงาน 

1. โรงเรียนดําเนินการคิดค้นและพัฒนา
นวัตกรรมการดําเนินงานโรงเรียน
คุณธรรม 
   - นวัตกรรมการบริหารโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 1  
  - รูปแบบการบูรณาการโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม แบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิใน
โรงเรียน 
2. โรงเรียนส่งผลงานการคิดค้นนวัตกรรม
และงานวิจัยโรงเรียนคุณธรรม 

2.  กิจกรรมโรงเรียนดีต้อง       
มีท่ียืน 

1. ประชุมชี้แจงผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา เกี่ยวกับการดําเนินงานกิจกรรม
โรงเรียนดีต้องมีท่ียืน 
2. ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนเข้ารับการประเมิน
โรงเรียนดีต้องมีท่ียืน  1 ดาว 2 ดาว จาก สพท. 
3 ดาว จาก RT 4 ดาวจาก EMS 5 ดาว จาก 
สพฐ. 
3. สรุปและรวบรวมผลการดําเนินงานและ
รายงานผลในระบบออนไลน์

1. โรงเรียนประเมินและเตรียมรบั            
การประเมินโรงเรียนดีต้องมีท่ียืนตาม
ระดับดาว จากหน่วยท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 
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3. กิจกรรมการนิเทศ กํากับ 
ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผล 
 

ระดับเขตพ้ืนท่ี 
1. สร้างความตระหนักและกระตุ้นให้เห็น 
ความสําคัญของการพัฒนาคุณธรรมกระตุ้นให้เกิด
แรงบันดาลใจ และทัศนะ เซิงบวก (Success 
attitude) ต่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
2. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา โรงเรียน
คุณธรรมและตัวชี้วัดโรงเรียนคุณธรรม 
3.สร้างขวัญกําลังใจในการพัฒนาไปสู่ โรงเรียน
คุณธรรม 
4. สนับสนุนโรงเรียนให้สามารถเร่ิมต้น กจิกรรม
พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ภาย ใต้บรรยากาศของ
ความร่วมมือท่ัวท้ัง โรงเรียนโดยผู้บริหาร ครู และ
นักเรียน ร่วมกันกําหนดเป้าหมายที่ต้องการ 
ได้แก่ พฤติกรรมบ่งชี้เซิงบวก และ คุณธรรม
เป้าหมาย (คุณธรรม อัดลักษณ์) 
5. ให้คําปรึกษาแนะนําในประเด็นต่างๆ อาทิ  
- แนวทางการขับเคลื่อนไปสู่โรงเรียน คุณธรรม 
- การกําหนดแผนงานคุณธรรมและแผน 
ปฏิบัติการของโรงเรียนท่ีส่งเสริมการ พัฒนา
คุณธรรมอย่างเหมาะสม 
- การสร้างเคร่ืองมือและกลไกในการ พัฒนา
โรงเรียนคุณธรรม 
- การสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ พัฒนา
โรงเรียนคุณธรรม 
- การสร้างการมีส่วนร่วมและการสร้าง 
เครือข่ายความร่วมมือ 
- ส่งเสริมให้มีการนิเทศภายในโรงเรียน 
- การแก้ไขปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคต่อการ พัฒนา
โรงเรียนคุณธรรม 
6 การประเมินผลระหว่างดําเนินการ และ
ประเมินผลเมือครบรอบปีรวมท้ัง การนําผลการ
ประเมินเป็นไปใช้ประโยชน์ 
7.  สพท. ประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพ่ือ
รับรางวัลระดับ 2 ดาว 
8. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถอดบทเรียน 
9. การรายงานผลการดําเนินงาน 
10. การเผยแพร่ประซาสัมพันธ์ 
11. การรายงานความก้าวหน้า คร้ังท่ี 1 ,2 
12. การยกระดับความสําเร็จและการขยาย ผล
ออกไปในวงกว้าง 
13. การพัฒนาศักยภาพซองโรงเรียนให้ สามารถ
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพัฒนา คุณธรรม 

1. กําหนดแผนงานคุณธรรมและ
แผนปฏิบัติการของโรงเรียนท่ีส่งเสริม        
การพัฒนาคุณธรรมอย่างเหมาะสม 
2.การสร้างเคร่ืองมือและกลไกในการ
พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
3.การสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรม 
4.การสร้างการมีส่วนร่วมและการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ 
5. ส่งเสริมให้มีการนิเทศภายในโรงเรียน 
6. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
7. การรายงานความก้าวหน้าคร้ังท่ี 1 และ
คร้ังท่ี 2  
8. การยกระดับความสําเร็จและการขยาย 
ผลออกไปในวงกว้าง  
9. ร่วมวางแผนการกํากับ ติดตาม 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กับ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ทีม EMS
และ RT   
10. ให้ความร่วมมือในการกํากับ  ติดตาม
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี การศึกษา 
11. รายงานผลการดําเนินงานโรงเรียน
คุณธรรม 
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 ระดับเขตตรวจราชการ (RT ) 
1. กําหนดหัวข้อวิจัยและโครงร่างการวิจัย 
2.ร่วมวางแผนการซับเคลื่อนโครงการ โรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 
3.เขียนโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริม คุณธรรม 
จริยธรรมภายในเซตตรวจราชการ 
4.ส่งเสริมและร่วมมือกับศึกษานิเทศก์ในการ
อบรมครูเพ่ือพัฒนาโรงเรียน คุณธรรม สพฐ.  
ตามแนวทาง มูลนิธิยุวสถิรคุณ 
5.สนับสนุนส่งเสริมและลงพ้ืนท่ีนิเทศ กํากับ
ติดตามการดําเนินงานของ ศึกษานิเทศก์             
พร้อมท้ังสุ่มตรวจเย่ียม การดําเนินงานของ
โรงเรียนในภาค เรียนท่ี 1 
6.ดําเนินงานโครงการพิเศษและการวิจัย ตาม
แผนงานท่ีกําหนดไว้โดยมุ่งเน้น การวิจัยและ
พัฒนา (R&D) เพ่ือสร้าง นวัตกรรมในการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม เซ่นนวัตกรรมการบริหาร 
นวัตกรรมการนิเทศ นวัตกรรมการ จัดการเรียนรู้
เป็นต้น 
7. ร่วมจัดการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยน เรียนรู้ 
(Symposium) คร้ังท่ี 1 ระดับเขตตรวจราชการ 
 - RT ร่วมจัดนิทรรศการนําเสนอ 
ภาพรวมผลการดําเนนิงานโครงการ พิเศษระดับ
เขตตรวจราชการ 
 - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best practice 
 ของโรงเรียนแต่ละสํานักงาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 - RT นําเสนอกระบวนการวิจัย และ
ผลการวิจัยข้ันต้น 
8.สนับสนุน ส่งเสริมและให้ความรู้กับ 
ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการใน ระดับ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใน การลงพ้ืนท่ีการ
นิเทศ กํากับ ติดตาม การขับเคลื่อนโครงการ
ระดับโรงเรียน ในภาคเรียนท่ี 2 
9. ภายหลังโรงเรียนประเมินตนเอง RT ประเมิน
โรงเรียนเพ่ือรับรางวัลโรงเรียน คุณธรรม สพฐ. 
ระดับ 3 ดาว 
10. ร่วมจัดการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(Symposium) คร้ังท่ี 2 ระดับภาค 
 - RT ร่วมจัดนิทรรศการนําเสนอ 
ภาพรวมการดําเนินงานโรงเรียน คุณธรรม สพฐ. 
ระดับเขตตรวจราชการ 
 -  แลกเปลี่ยนเรียนรู้   Best practice 
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 3 ดาว 
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  -  RTแต่ละเขตตรวจราชการจัด
นิทรรศการนําเสนอผลการวิจัย 

 

ระดับภาค  (EMS) 
1. ร่วมวางแผนการขับเคลื่อนโครงการ โรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 
2. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับ RT ใน
การอบรมครูเพ่ือพัฒนาโรงเรียน คุณธรรม สพฐ. 
ตามแนวทางของมูลนิธิ ยุวสถิรคุณ 
3. สนับสนุน ส่งเสริมและลงพ้ืนท่ีนิเทศ กํากับ 
ติดตาม การดําเนินงานของ โป" พร้อมท้ังสุ่ม
ตรวจเย่ียมการดําเนินงาน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและ โรงเรียนในภาคเรียนท่ี 1 
4. ร่วมจัดการประชมุเพ่ือแลกเปลี่ยน เรียนรู้ 
(Symposium) คร้ังท่ี 1 ระดับเขตตรวจราชการ 
 - RT ร่วมจัดนิทรรศการนําเสนอ 
ภาพรวมผลการดําเนินงานโครงการ พิเศษระดับ
เขตตรวจราชการ 
 - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best practice 
 ของโรงเรียนแต่ละสํานักงาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 - RT นําเสนอกระบวนการวิจัย และ
ผลการวิจัยข้ันต้น 
5. สนับสนุนให้ความร่วมมือในการดําเนิน งาน
ของ RT  และลงพ้ืนท่ีกํากับ ติดตาม การ
ขับเคล่ือนโครงการระดับเขตตรวจ ราชการ ภาค
เรียนท่ี 2  
6. EMS คัดเลอืกโรงเรียนเพ่ือรับรางวัล โรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ระคับ 4 ดาว 
ร่วมจัดการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(Symposium) คร้ังท่ี 2 ระดับภาค 
 - RT ร่วมจัดนิทรรศการนําเสนอ 
ภาพรวมการดําเนินงานโรงเรียน คุณธรรม สพฐ. 
ระดับเขตตรวจราชการ 
 -  แลกเปลี่ยนเรียนรู้   Best practice 
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 4 ดาว 
 -  RTแต่ละเขตตรวจราชการจัด
นิทรรศการนําเสนอผลการวิจัย 
 

 

 

 

 

 



34 
จุดมุ่งหมาย/กิจกรรมหลัก/

กิจกรรมย่อย 
สพฐ./สํานักงานเขตพ้ืนท่ี เครือข่าย/โรงเรียน 

 คณะกรรมการส่วนกลาง 
1. จัดทําแผนการนิเทศกํากับติดตามการ 
ดําเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
2. นิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนินงาน 

- ทีมขับเคลื่อนด่วนพิเศษ (EMS)ระดับ
ภูมิภาค 

- สุ่มนิเทศทีมเคลื่อนท่ีเร็ว (RT ระดับ 
เขตตรวจราชการสุ่มนิเทศสํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

- สุ่มนิเทศโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
3.  ให้คําปรึกษา แนะนํา และร่วมกันแก้ ปญัหาท่ี
อาจเกิดข้ึนในการดําเนินงาน ของบุคลากร 
4. คัดเลือกโรงเรียนคุณธรรม เพ่ือรับ รางวัล
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 5 ดาว 
5. ร่วมจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับRTและ 
EMS 
6. ให้ดําปรึกษา และข้อเสนอแนะในการ 
ขับเคล่ือนการดําเนินงานทีมขับเคลื่อน ด่วนพิเศษ 
(EMS) ทีมเคล่ือนท่ีเร็ว (RT) สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา และ โรงเรียน 

 

4.  กิจกรรมครอบครัว
คุณธรรม 

1. แจ้งโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ ส่งผู้บริหาร
หรือครูเข้ารับการอบรม ชี้แจงแนวทางการ
ดําเนินงานกิจกรรม ครอบครัวท่ีสาม  
2. ดําเนินการอบรมชี้แจง กิจกรรมครอบครัวท่ี
สาม 
3. ผู้บริหาร หรือครูนําความรู้ ไปขยายผลใน
โรงเรียน  
4. คัดเลือกครอบครัวคุณธรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ 
5. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน ออนไลน์ผ่าน
เว็บไซต์   

1. ส่งผู้บริหาร หรือครูเข้าอบรม ชี้แจง
แนวทางการดําเนินงาน กิจกรรม
ครอบครัวท่ีสาม  
2. ผู้บริหาร หรือครูนําความรู้ ไปขยายผล
ในโรงเรียน  และลงสู่ครอบครัวนกัเรียน 
3. คัดเลือกครอบครัวคุณธรรมท่ีเป็น
แบบอย่าง 
4. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน แก่
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการ: การพัฒนาระบบฐานข้อมูลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

1.  กิจกรรมพัฒนานวัตกรรม
การจัดระบบฐานข้อมูล 

1. ประชุมวางแผนคณะทํางานการจัดระบบ
ฐานข้อมูล และการพัฒนาระบบการประเมิน
ออนไลน์ 
2. แจ้งโรงเรียนส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติจัดทําระบบฐานข้อมูล และระบบการ
ประเมินออนไลน์ 
3. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติเจ้าหน้าท่ี ICT ร.ร. 
4. โรงเรียนกลับไปขยายผลและจัดระบบ
ฐานข้อมูลโรงเรียนคุณธรรม สําหรับโรงเรียน 
5. ประเมินผลการประเมินออนไลน์ และ
ฐานข้อมูล 
6. สรุปรายผลการดําเนินกิจกรรม 

1. โรงเรียนรายชื่อผู้ร่วมประเชิงปฎิบัติการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูล และการประเมิน
ออนไลน์โรงเรียนคุณธรรม สพฐ 
2. โรงเรียนพัฒนาระบบฐานข้อมูล และ
การประเมินออนไลน์ ตามช่วงเวลาท่ี
กําหนด 

2. กิจกรรมพัฒนาระบบการ
ประเมิน  Online 
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จุดมุ่งหมาย/กิจกรรมหลัก/

กิจกรรมย่อย 
สพฐ./สํานักงานเขตพ้ืนท่ี เครือข่าย/โรงเรียน 

พัฒนาเครือข่าย:การพัฒนานวัตกรรมสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก 

1.  กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการ
สร้าง เค รือ ข่ายและการมีส่ วน
ร่วมกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ 

1. ประชุมคณะทํางานการดําเนินกิจกรรม
พัฒนาเครือข่ายและการมีส่วนร่วม 
2. ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ 
3. จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับ
เครือข่าย และเขตพ้ืนท่ี 
4. สรุปและรายงานผลการดําเนินกิจกรรม 
 

1 .  โ รง เ รียนประชุมวางแผนการจั ด
กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายและการมีส่วน
ร่วมตามแนวทางการพัฒนาเครือข่ายและ
ส่วนร่วม ของ สพฐ. 
2. การสร้างเครือข่ายภายในโรงเรียน เป็น
การรวมกลุ่มการทํากิจกรรมเพื่อให้ เกิด
การเชื่อมโยงสู่คุณธรรมอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน หรือคุณธรรม 5 ประการของ
โครงการ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และ
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือขับเคลื่อน
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยการสร้าง
เครือข่ายในแต่ละระดับ เข่น 
 - ระดับโรงเรียน (ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู และนักเรียน) 
 - ระดับชั้นเรียน (ครูกับครู 
นักเรียนกับนักเรียน) 
 - ระดับห้องเรียน (ครูกับ
นักเรียน นักเรียนกับนักเรียน) 
3. การสร้างเครือข่ายภายนอกโรงเรียน 
เป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้และขยายผล 
การดําเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. โดยการสร้างเครือข่าย เข่น 
 - ระหว่างโรงเรียนภายใน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเดียวกัน 
 - ระหว่างโรงเรียนต่างสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา เขตตรวจราชการภาค 
และประเทศ 
4. การสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับ
องค์กรหรือหน่วยงานภายนอก เป็นการ
ประสานความร่วมมือ ส่งเสริม และ
สนับสนุนการดําเนินงานโครงการโรงเรียน 
คุณธรรม สพฐ. โดยการสร้างเครือข่ายใน
แต่ละองค์กรและหน่วยงาน เข่น 
 - ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง 
ครอบครัว และชุมชน 
 - ระหว่างโรงเรียนกับมูลนิธิ 
หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกซน 
องค์กร 
 
 
 

2.  กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการ
สร้าง เค รือ ข่ายและการมีส่ วน
ร่วมกับโรงเรียนบางมูลนาค และ
โรงเรียนต้นแบบคุณธรรม 
3.  กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการ
สร้าง เค รือ ข่ายและการมีส่ วน
ร่วมกับศูนย์คุณธรรม /มูลนธิพุทธ
ฉือจี้ 
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คู่มือแนวทางการขับเคลือ่นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ 
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                                            ไลน์ กลุ่มโรงเรียนคุณธรรม  สฎ 1 
 
       
ที่ประชุม : รับทราบ 
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นายชาญชัย  ช่ืนพระแสง :  วิทยากรบรรยายประเด็นการประชุม 

ประเด็นประชมุสัมมนาท่ี 3 NEW DLTVมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
 

การจัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) มีเป้าหมายหลัก คือการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และท่ีแก้ไขปรับปรุง
เพ่ิมเติม  การดําเนินงานยึดหลัก 4 ข้อพ้ืนฐาน, 5 ข้อ ผู้บริหารทํา, 6 ข้อ ครูนําไปปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุตาม
มาตรฐานการจัดการเรียนการสอน  

- โรงเรียนที่ไม่ใช้ IN จะไม่ได้จัดสรร  โรงเรียนที่ใช้ 3BB สพฐ. ยังไม่จัดสรรเงิน DLTV  
- โครงการ ปี 57 จัดเป็น 2 ลักษณะ  

1)  โรงเรียนทีม่ีนักเรียนตํ่ากว่า 120 คน ได้แก่ โรงเรียนวัดสมัยคงคา และวัดคุณาราม                         
จัดอยู่ในโครงการ DLTV  จะได้รับจัดสรรครภัุณฑ์โทรทัศน์ 50 น้ิว และโน๊ตบุ๊ค  

2)  โรงเรียนทีม่ีนักเรียนเกินกว่า 120 คน เป็นโครงการ DLIT จะได้รับจัดสรรครุภัณฑ์โทรทัศน์        
50 น้ิว และโน๊ตบุ๊ค (โรงเรียนดําเนินการจัดซื้อเอง) ให้ดําเนินการห้องเรียนแห่งคุณภาพ 
DLIT Classroom  

สําหรับปีน้ี โรงเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม ออกอากาศ ช้ันอนุบาล 1-3 โรงเรียนที่ยังได้ครุภัณฑ์ไม่ครบ 
ปีน้ี จัดสรรให้เพ่ิมให้ครบ ขณะนี้บริษัทฯกําลังติดต้ัง โครงการน้ีครุภัณฑ์ นําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน                
ไม่ควรนําไปใช้ในห้องพักครู  

* DLIT โรงเรียนจะได้รับจัดสรรครุภัณฑ์ 32 น้ิว ครบทั้ง 6 ช้ันเรียน กําลังอยู่ระหว่างงบซ่อมบํารุง  
* สิ่งที่ครูต้องเตรียมดําเนินการจัดทําแผนการสอน ไปดาวน์โหลด ทางเว็บไชด์ 

www.traningobec.go.th/admin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุม : รับทราบ 
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ที่ประชุม  :  รบัทราบ 
นายสมชาย  คชไพร :  
 
ประเด็นประชมุสัมมนาท่ี 4   การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติงาน             

เป็นฐาน ด้วยระบบออนไลน์ (Teachers and Educational Personnel Enhancement 
Based on Mission and Functional Areas as Majors : TEPE Online) 

 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดําเนินการขับเคล่ือนและปรับเปล่ียนรูปแบบการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในรูปแบบใหม่เป็น "การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและ
พ้ืนที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบออนไลน์ (Teachers and Educational Personnel Enhancement Based 
on Mission and Functional Areas as Majors : TEPE Online)" ซึ่งเป็นกระบวนพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในรูปแบบของการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21 ที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกสถานที่ ทุกเวลาตามความต้องการ
และความสนใจของตนเอง อีกทั้งยังช่วยประหยัดงบประมาณของทางราชการ  โดยมีความเช่ือมั่นว่าการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบออนไลน์ (TEPE Online) 
เป็นการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองทุกสถานที่ ทุกเวลาตามความต้องการและ
ความสนใจของตนเอง เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์ตามโครงการ 
ดังน้ี 

วัตถุประสงค์ในการพัฒนา 
1. เพ่ือพัฒนาครูผู้ช่วยให้ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งครู 
2. เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีโอกาสได้รับการพัฒนางานในหน้าที่โดยทั่วถึงและเท่า

เทียมกันตามศักยภาพโดยไม่ทิ้งห้องเรียน  
3. เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอต่อใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสําหรับครู 

ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และ ศึกษานิเทศก์  
4. เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการการพัฒนาก่อนแต่งต้ังให้มีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะ

ชํานาญการพิเศษ หรือเช่ียวชาญ 
5. เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาก่อนแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง ผู้บริหาร

การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และ ศึกษานิเทศก์ 

ระบบการพัฒนา 
                 ระบบการพัฒนา ประกอบด้วย 3 ระบบหลัก ดังน้ี 
                 1. ระบบสมาชิก ใช้สําหรับให้ผู้เข้ารับการพัฒนาดําเนินการลงทะเบียนเข้ารับการพัฒนา 
                 2. ระบบการพัฒนา เลือกการพัฒนาตามวัตถุประสงค์  
                 3. ระบบการรับรองความรู้  

วิธีการพัฒนาด้วยระบบ TEPE Online 
                 TEPE Online เป็นระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้พัฒนาขึ้นเพ่ือให้เป็นระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 3 ระบบหลัก ดังน้ี 
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                 1. ระบบสมาชิก TEPE Online ใช้สําหรับให้ผู้เข้ารับการพัฒนาดําเนินการลงทะเบียนเข้ารับ             
การพัฒนา ทางเว็บไซต์ http://www.tepeonline.org เพ่ือเข้าสู่ระบบโดยการกรอกข้อมูลรายละเอียดสมาชิก
ตามความเป็นจริง ประกอบด้วย ช่ือ ช่ือสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่ง วิทยฐานะ หน่วยงาน ต้นสังกัดของ             
ผู้เข้ารับการพัฒนาและรายละเอียดอ่ืน ๆ ตามคําแนะนําของระบบ  
                 2. ระบบการพัฒนา TEPE Online ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถเข้ารับการพัฒนา โดย
เลือกวัตถุประสงค์ หรือเลือกหลักสูตรการพัฒนา ดําเนินการพัฒนา ประเมินผลการพัฒนาตามวิธีการที่กําหนดตาม
ขั้นตอน ดังต่อไปน้ี 
                     2.1 เลือกวัตถุประสงค์การพัฒนา ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถเลือกวัตถุประสงค์ของการพัฒนา 
รายละเอียดตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนา ดังน้ี 
                     ประเภทของหลักสูตรการพัฒนา  
                            2.1.2 หลักสูตรการพัฒนาตามนโยบาย และแหล่งเรียนรู้ศูนย์ TEPE Online ระดับภาค
ประกอบด้วยห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ Digital Library, การถ่ายทอดสดการฝึกอบรมประชุมสัมมนา, คลินิกวิชา 
การ การสอนอ่านเขียนภาษาไทย การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนประชารัฐ การจัดการเรียนรู้
สะเต็มศึกษา ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ VTR Infographic VDO Training 
                             2.1.3 หลักสูตร (การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง) การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในการพัฒนาก่อนแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และ ศึกษานิเทศก์  
                              2.1.4 หลักสูตรการพัฒนาครูผู้ช่วยให้ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ก่อนแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งครู 
                             2.1.5 หลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและเลื่อน เป็น
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษหรือเช่ียวชาญ 
                              2.1.6 หลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอต่อใบประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาสําหรับครู ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และ ศึกษานิเทศก์ 
                      2.2 ดําเนินการพัฒนา ผู้เข้ารับการพัฒนาดําเนินการพัฒนาตามกระบวนการพัฒนาที่หลักสูตร
กําหนดไว้ ประกอบด้วย ทดสอบก่อนพัฒนา (Pre-Test) และทดสอบหลังพัฒนา (Post-Test) เรียนรู้ตาม
กระบวนการที่หลักสูตรกําหนดในระบบ  
                      2.3 การทดสอบรับรองความรู้ เมื่อผู้เข้ารับการพัฒนาที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบในกรณีที่มีการ
กําหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว สามารถขอวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองความรู้ได้ตามแต่กรณีโดยดาวน์โหลดได้จากระบบ 
กรณีที่ไม่ผ่านการประเมินผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถดําเนินการพัฒนาใหม่ได้ 

การขับเคลื่อนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
        ในปี พ.ศ.2561 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้ดําเนินการพัฒนาระบบ TEPE Online 
ใหม่และเปิดหลักสูตรใหม่ จํานวน 3 หลักสูตร คือ 

- หลักสูตรการพัฒนาครูผู้ช่วยให้ได้รับการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งครู 

- หลักสูตรการพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและเลือ่น                                                    
เป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  

- หลักสูตรการพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและเลือ่น เป็นวิทยฐานะเช่ียวชาญ 
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          โดยท้ัง 3 หลักสูตร สพฐ.มอบให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นหน่วยพัฒนา โดยให้ดําเนินการ
ประชาสัมพันธ์และเปิดหลักสูตรให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนา ในช่วง 1 เมษายน 2561 – 30 
กันยายน 2561 โดยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่ละเขตพ้ืนที่ พิจารณาตัดสินใจการเปิดหลักสูตรพัฒนา ตาม
ความเหมาะสม ทั้งจํานวนหลักสูตร และช่วงเวลาการพัฒนา แต่ต้องสิ้นสุดการพัฒนา ภายใน 30 กันยายน 2561   
 ในส่วนของการดําเนินการ ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  
ได้ดําเนินการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ เห็นชอบให้เปิดการพัฒนาจํานวน 2 หลักสูตร คือ  
          1. หลักสูตรการพัฒนาครูผู้ช่วยให้ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งครู ระยะเวลาการพัฒนา 60 วัน 
          2. หลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและเลื่อน เป็นวิทยฐานะชํานาญการ
พิเศษ ระยะเวลาการพัฒนา 60 วัน 
           โดยทั้ง 2 หลักสูตรคณะกรรมการขับเคลื่อนฯได้เห็นชอบกําหนดกรอบเวลา ในการเร่ิมเปิดรับสมัครเข้ารับ
การพัฒนา ในเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2561 (60วัน)   
           ทั้งน้ี รายละเอียดที่เก่ียวข้องในการดําเนินการพัฒนา การใช้ระบบ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จะดําเนินการประชาสัมพันธ์และทําความเข้าใจกับข้าราชการครูในสังกัด                
ในระหว่างเดือน มิถุนายน 2561  จนถึงวันเปิดรับสมัคร และในเบ้ืองต้นขอให้โรงเรียนประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
ในสังกัดเข้าสมัครเป็นสมาชิก และศึกษาทําความเข้าใจระบบการพัฒนาในเบ้ืองต้นก่อนการเข้ารับการพัฒนา           
ทางเว็บไซต์ https://www.tepeonline.com  

ปฏิทินการตําเนินการของ สพป.สฎ.1 
กิจกรรม วันเวลาในการดําเนินการ หมายเหตุ 

ประชาสัมพันธ์ พฤษภาคม-มิถุนายน 2561  
รับสมัครเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร 15 -30 มิถุนายน 2561 (สมัครสมาชิกได้ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป) 
เปิดระบบเริ่มพัฒนาตามหลักสูตร กรกฎาคม –สิงหาคม 2561 (60วัน)  
ประเมินผลการดําเนินการ รายงานผล กันยายน 2561  

ที่ประชุม : รับทราบ 
 
นายพิชัย  ภัทรยธนี  :   

ประเด็นประชมุสัมมนาท่ี 5   โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสํานักงานคณะกรรมการการศกึษา                    
ขั้นพ้ืนฐาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ตามท่ี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดําเนินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร              
ประจํา   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยได้ประกาศรายช่ือหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ลงวันที่ 23 มีนาคม 2561 และรายช่ือหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของ
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(เพ่ิมเติม) ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561เพ่ือนําเข้าลงระบบ                 
ลง ทะเบียนติดตามและประเมินผลการพัฒนาครู โดยให้ข้าราชการครูได้เลือกอบรมพัฒนาตนเองตาม                 
ความต้องการและสนใจ  น้ัน 

ขอเรียนว่า  หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04216/ว 533 ลงวันที่               
11 เมษายน 2561 ได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติงาน ปฏิทินกิจกรรม  ดังน้ี  
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ที่ 
ปฏิทินกิจกรรมของ สพฐ.กําหนด การดําเนินการของ  

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 
1. 25 เม.ย. 

– 2 พ.ค. 
2561 

 

 ครูแสดงความต้องการพัฒนาตนเองในหลักสูตรที่
สนใจ (Booking) ผ่านเว็บไซต์ 
training.obec.go.th โดยยึดตามแผนพัฒนา
ตนเองรายบุคคล (ID Plan) และกรอกค่าใช้จ่าย 
ดังต่อไปน้ี  
1. ค่าที่พัก  
- กรณีหน่วยพัฒนาครูไม่จัดทีพั่ก ให้ยึดตาม
ระเบียบของทางราชการ  
- กรณีหน่วยพัฒนาครูจัดที่พัก ให้กรอกค่าที่พัก  
เป็นศูนย์บาท  
2. ค่าพาหนะเดินทางให้กรอกเป็นศนูย์บาท  
(*สามารถระบุค่าพาหนะเดินทางได้ในเอกสาร
ยืมเงินทดรองราชการ หลังจากทราบแล้วว่า
ต้องเดินทางไปอบรมที่ใด)  
3. ค่าเบ้ียเลี้ยง  

 

- ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครู          
ในสังกัดทราบ เป็นไปตามแนวปฏิบัติ
ของ สพฐ. ตามหนังสือ                   
สพป.สฎ. เขต 1                        
ที่ ศธ 04163/1345 ลว.17 เม.ย.
2561 และสามารถดาวน์โหลดแนว
ทางการปฏิบัติงาน ตามโครงการ
พัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้จาก         
เว็ปไซต์ training.obec.go.th         
หรือ  hrd.obec.go.th 

- แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินโครงการ
พัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของ         
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสรุาษฎร์ธานี เขต 1 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561      
ที่ 140/2561 ลว 8 พฤษภาคม 
2561 จํานวน 9 คน มีหน้าที่
รับผิดชอบ ประสานงาน และ
ตรวจสอบความเหมาะสมการดําเนิน
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร  
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ของ
โครงการ ตลอดจนเกิดผลดีแก่ทาง
ราชการ  

2 ต้ังแต่  
7 พ.ค. 61 

 

 

 

สพฐ.  ส่งข้อมลูและแบบฟอร์ม ให้ สพท./             
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ                       
ทางอีเมล์ที่ได้แจ้งไว้กับ สพฐ.                            
ดังรายละเอียดต่อไปน้ี  
- ข้อมูลรายช่ือข้าราชการครูที่ลงทะเบียนแสดง 
ความต้องการพัฒนาตนเองในหลักสูตรทีส่นใจ  
- แบบฟอร์มกําหนดรุ่นการเข้ารับการพัฒนาของ 
ข้าราชการครู  
- รายช่ือหลักสูตรที่ระบุจานวนคน / รุ่น  
พร้อมช่องทางในการติดต่อประสานงาน  

- วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 สพฐ.       
ได้ส่งข้อมูลและแบบฟอร์มที่
ขา้ราชการครูได้ Booking มา
เพ่ือให้ สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 1   
จัดรุ่นการอบรม มีข้าราชกาครู
ลงทะเบียนแสดงความต้องการ        
ในหลักสูตรที่สนใจ (booking) 
จํานวน 821 คน/1,170 รายการ   
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ที่ 
ปฏิทินกิจกรรมของ สพฐ.กําหนด การดําเนินการของ  

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 
3. 7 – 18 

พ.ค. 61  

1. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/สํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ รวบรวมและสรุปจานวนครูแต่ละ
หลักสูตร  
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ ประสานกับหน่วยพัฒนาครู           
เพ่ือร่วมกันกําหนดรุ่น วันที่อบรม สาหรับสถานที่
จัดอบรมหน่วยพัฒนาครู เป็นผู้กําหนด โดยจัดเรียง
รายช่ือตามลําดับเวลา (Time Stamp) ในการ
ลงทะเบียน 
กรณี 1 : ครูลงทะเบียนครบรุ่น/เขตหรือ ใกล้เคียง 

(สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประสาน 
หน่วยพัฒนาครู)  

กรณี 2 : ไม่ครบหรือไม่ใกล้เคยีงตามจานวนคน/
รุ่น หรือ หน่วยพัฒนาครูไม่สามารถจัดรุ่น
การอบรมได้ (มอบหมายให ้สานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาเขต 1 ของ
แต่ละจังหวัดประสาน หน่วยพัฒนาครู)  

กรณี 3 : กรณีสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา เขต 1 ของแต่ละจังหวัด  
ไม่สามารถจัดรุน่ การพัฒนาครูได้ครบ
หรือไม่ใกล้เคียงตามจานวน คน/รุ่นหรือ
หน่วยพัฒนาครูไม่สามารถจัดรุ่นการ 
อบรมได้ (มอบหมายให้เขตตรวจราชการ 
: Cluster ประสานหน่วยพัฒนาครู)  

3. หน่วยพัฒนาครูขออนุมัติเปิดรุ่นการอบรมจาก  
สถาบันคุรุพัฒนา  

- สพป.สฎ.เขต 1 ดําเนินการจัดรุ่นแล้ว 
ปรากฏว่าไม่ได้จํานวน/รุ่น ตามท่ี
หน่วยพัฒนาครูกําหนด 

- วันที่ 11 พฤษภาคม 2561               
สพป.สฎ.เขต 1 ได้ดําเนินการจัดรุ่น    
การอบรมภาพรวมของจังหวัด          
(รวบทุกเขตพ้ืนที่การศึกษา)            
โดยมีข้าราชกาครูลงทะเบียนแสดง
ความต้องการในหลักสูตรทีส่นใจ
(booking) ที่เหลือไม่สามารถจัดรุ่น
ได้ในแต่ละเขตพ้ืนที่ทั้งสิ้น จํานวน 
6,657 รายการ ดําเนินการจัดรุ่นแล้ว 
ปรากฏว่าได้จํานวน 10 รุ่น  8 
หลักสูตร และได้ประสานหน่วย
พัฒนาครูครบทุกหลักสูตร ปรากฏว่า   
มีจํานวน 2 หลักสูตรที่หน่วยพัฒนา
ครูรับไม่ได้ ฉะน้ันในภาพรวมท้ัง
จังหวัดได้ 8 รุ่น 6 หลักสูตร 

- วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2561           
สพป.สฎ.เขต 1 ได้จัดส่งรายช่ือข้า
ราชกาครูลงทะเบียนแสดงความ
ต้องการในหลักสูตรที่สนใจ
(booking) ที่เหลือไม่สามารถจัดรุ่น
ได้ในระดับจังหวัด ทั้งสิ้น จํานวน 
6,065 รายการ ไป                        
ที่เขตตรวจราชการที่ 6 Cluster       
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1            
เพ่ือดําเนินการจัดรุ่นในระดับ 
Cluster ปรากฏว่าได้จํานวน           
7 หลักสูตร 

3. 7 - 18 พ.ค. 
61(ต่อ)  
  

4. หน่วยพัฒนาครูแจ้งผลการขออนุมัติเปิดรุ่นจาก
สถาบัน คุรุพัฒนาให้สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/ 
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ / เขตตรวจ
ราชการ(Cluster) ทราบให้เขตตรวจราชการ : 
Cluster ประสานหน่วยพัฒนาครู)  
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ที่ 
ปฏิทินกิจกรรมของ สพฐ.กําหนด การดําเนินการของ  

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 
4. 21 – 23 

พ.ค. 61  
 

1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ บันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม
กําหนดรุ่นการเข้ารับการพัฒนาของข้าราชการครู 
และส่งใหส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานผ่านอีเมล ์hrdobecdata@gmail.com  
โดยส่งเป็นไฟล์ นามสกุล .xls หรือ .xlsx  
2. แจ้งรุ่น วันที่ สถานที่ และรายช่ือครูแต่ละรุ่นของ
การอบรมพัฒนาของแต่ละหลักสูตรให้ข้าราชการครู
ในสังกัดทราบ  

- แจ้งรุ่น วันที่ สถานที่                  
และรายช่ือครูแต่ละรุ่นของการ
อบรมให้ข้าราชการครูในสังกัด, 
เขตพ้ืนที่และ สพฐ. ทราบ            
เป็นไปตามหนังสือ สพป.สฎ.1       
ที่ ศธ 04163/1819,1821,1822 
ลว.24 พ.ค. 61 

5. 28 พ.ค. –   
3 มิ.ย. 61  
 

1. ข้าราชการครูเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ 
training.obec.go.th เพ่ือทําการตรวจสอบสถานะ
หรือเลือกหลักสูตรอบรม (Shopping)  
1.1 ตรวจสอบสถานะการเข้ารับการอบรมพัฒนา
จากหลักสูตรทีไ่ด้ลงทะเบียนแสดงความต้องการ
พัฒนาตนเองในหลักสูตรทีส่นใจ (Booking) ใน 
“หลักสูตรทีล่งทะเบียนทัง้หมด” จากหน้าระบบ  
1.2 กรณีข้าราชการครูมีงบประมาณในการเลือก
หลักสูตรอบรมคงเหลือหรือไม่ได้ลงทะเบียนแสดง
ความต้องการพัฒนาตนเองในหลักสูตรทีส่นใจ 
(Booking) สามารถเลือกหลกัสูตรอบรมที่สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) และต้อง
อยู่ในจังหวัดที่ปฏิบัติหน้าที่ / จังหวัดใกล้เคยีง /  
จังหวัดในเขตตรวจราชการ หรือในภูมิภาค             
ตามลําดับ  
2. ทําเรื่องขออนุมัติไปราชการพร้อมส่งเอกสารการ
ขอยืมเงินทดรองราชการ (ระบุค่าพาหนะเดินทาง) 
 

- ลําดับที่ 5 เป็นบทบาทของครู/
ผู้บริหาร/โรงเรียน ในการ
ดําเนินการตามข้ันตอนในระบบ
ผ่านเว็บไซต์ training.obec.go.th

6. 4 – 8  
มิ.ย. 61  
 

1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสรุปงบประมาณตาม
รายละเอียดที่ข้าราชการครูได้ทาการลงทะเบียน
หลักสูตร โดยจําแนกเป็นหมวดหมู่  
2. ดาเนินการขออนุมัติงบประมาณ (งบแลกเป้า) 
จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 

7. ต้ังแต่  
30 ม.ิย. – 
16 ก.ย.61  

หน่วยพัฒนาครูเริ่มจัดอบรม   

 

ที่ประชุม : รับทราบ 
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นายสัญญานนท์  พรหมมณี : 
ประเด็นประชมุสัมมนาท่ี 6  เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ปีงบประมาณ 2560 
 

 ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาต่อไปน้ี ดําเนินการเบิกจ่ายงบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ปีงบประมาณ 
2560 
 1. ก่อสร้างอาคารเรียน  โรงเรียนวัดท่าทอง 
 2. ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านห้วยโศก 
ที่ประชุม : รับทราบ 
 
ประเด็นประชมุสัมมนาท่ี 7   การขอขึ้นทะเบียนสําหรับโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ เป็นงบลงทุน                      

(ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง) 
 

 เมื่อดําเนินการพร้อมเบิกจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นําขึ้นทะเบียนกับสํานักงานธนารักษ์สุราษฎร์ธานี 
ภายใน 30 วัน 

 ค่าก่อสร้าง ได้แก่ อาคารเรียน, อาคารเอนกประสงค์, โรงอาหร, ส้วม เป็นต้น 
 แบบสํารวจรายการส่ง-รับที่ราชพัสดุขึ้นทะเบียน (รายละเอียดดังแนบ) 

1. แบบสํารวจรายการที่ดิน (แบบ ทร.03) 
2. แบบสํารวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.04) 
3. แบบสํารวจรายการสิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกอยู่บนที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.05) 

 
สําหรับโรงเรียนที่ได้รับมอบหมาย ให้ดูแลโรงเรียนที่ได้ยุบเลิก  ต้องเข้าไปดําเนินการตรวจสอบว่า สภาพ

อาคาร ทรัพย์สินยังอยู่ในสภาพอย่างไรดีหรือไม่  หรือต้องการส่งคืน ก็ต้องส่งคืนมายังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ตามขั้นตอนด้วย  เพ่ือสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จะส่งคืนไปยังธนารักษ์ต่อไป  โรงเรียนสามารถดาว์โหลด
เอกสารได้  
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ที่ประชุม : รับทราบ 
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นายชูศักด์ิ  แก้วนุ่น :   
ประเด็นการประชุมที่ 8  การจัดเก็บข้อมูลโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NEA)                                     

และการรายงานค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

ตามท่ี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้จัดทําแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561  จํานวน 5 โครงการ คือ  

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

(NEA)  และการรายงานค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา และขอให้โรงเรียนรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนา
ระบบบัญชีการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา ในเว็บไซด์โดยใช้ Google chrome  Address :                 
http://e-budget.jobobec.in.th  เลือกการรายงานโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และรายงาน
ค่าสาธารณูปโภค เลือกปีงบประมาณ พ.ศ.2561  โดยให้รายงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กําหนด แบ่งเป็น 2 ระยะ 
คือ   

- ช่วง 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)    ภายใน 1 กรกฎาคม 2561 
- ช่วง 6 เดือนหลัง (1 เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561) ภายใน 31 ตุลาคม 2561   

ในการนี้ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  ได้แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด
รายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และรายงานค่าสาธารณูปโภคเป็นหนังสือให้
ทราบแล้ว (หนังสือ ที่ ศธ 04163/1440 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561)  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และให้รายงานให้ครบทุกโรงเรียน (เป้าหมาย 100 %)   
ที่ประชุม : รับทราบ 
 
 
ประเด็นการประชุมที่ 9  การรักษาความปลอดภัยของสถานที่ 

 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 
หมวด 5 การรักษาความปลอดภัยของสถานที่ ข้อ 34 ในการพิจารณาเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย

เก่ียวกับสถานที่ให้หน่วยงานของรัฐ คํานึงถึงภยันตรายดังต่อไปน้ี 
(1) ภยันตรายที่เกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติและอุปัทวเหตุ เช่น พายุ  นํ้าท่วม ฟ้าผ่า แผน่ดินไหว               

ดินถล่ม (ให้ติดตามข่าวรายงานอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา) และเพลิงไหม้  
(2) ภยันตรายที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์ ได้แก่                                                                             

การกระทําโดยเปิดเผย เช่น การจลาจล การก่อความไม่สงบ และการโจมตีของฝ่ายตรงข้าม และ                 
การกระทําโดยไม่เปิดเผย เช่น การโจรกรรม  การจารกรรม การก่อวินาศกรรม และการก่อการร้าย 
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ดังน้ัน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธ์านี เขต 1 ขอให้โรงเรียนได้ทบทวนและ

ดําเนินการในส่วนเก่ียวข้อง ดังน้ี 

1. มาตรการป้องกันอัคคีภัยในสถานท่ีราชการ 
 หนังสือ สพป.สฎ.1 ที่ ศธ 04163/653 ลงวันที่ 2561 เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาการเกิดอัคคีภัย              

ในสถานที่ราชการ และเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของส่วนราชการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี                
ได้สั่งการให้กําชับ ตรวจสอบ ดําเนินการตามมาตรการป้องกันอัคคีภัยในสถานที่ราชการ ดังน้ี 

(1) ให้ตรวจสอบสถานท่ีราชการ ที่มีสภาพอาคารเสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ                 
ส่วนราชการ ผู้ใช้บริการหรือผู้เก่ียวข้องในกรณีที่จะก่อให้เกิดอัคคีภัยในสถานที่น้ัน เพ่ือสํารวจสภาพพ้ืนที่                 
ระบบป้องกันอัคคีภัย ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันเพลิงไหม้ ทางออก  ทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ ฯลฯ                 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด 

(2) ให้โรงเรียนทุกโรง เพ่ิมความระมัดระวังให้ความสําคัญในเรื่องความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่อง                
อาคาร สถานที่ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ โดยจัดให้มีผู้ดูแลระบบความปลอดภัยและป้องกันอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้น 

(3) ให้โรงเรียนทุกโรง จัดทําแผนเผชิญเหตุการณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย และมีการฝึกซ้อมแผนฯ                 
เพ่ือทดสอบความพร้อมของเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ระบบการป้องกัน และบุคลากรให้มีความพร้อม และเพ่ิมพูนทักษะ 
ประสบการณ์ในการระงับเหตุอัคคีภัย ตามความเหมาะสม  

2. การเฝ้าระวังความปลอดภัย 
หนังสือ สพป.สฎ.1  ที่ ศธ 04163/2888  ลงวันที่ 21 มิถนุายน 2560 
ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบและปรับปรุง

ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้สามารถใช้งานได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ สพป.
สุราษฎร์ธานี เขต 1 พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตของหนังสือ 
บุคลากร และทรัพย์สินทางราชการ ขอให้สถานศึกษาดําเนินการดังน้ี 

(1) สถานศึกษาใดที่มีการติดต้ังระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ให้ตรวจสอบการใช้งานให้อยู่ในสภาพที่
สามารถใช้งานได้อย่างครบถ้วนและมีประสทิธิภาพ หากพบว่ากล้องวงจรปิด (CCTV) ชํารุดหรือเสียหาย ให้เร่ง
ดําเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้  

(2) ขอให้สถานศึกษาในสังกัด ที่ยังมิได้ดําเนินการจัดระบบเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัย ขอให้
พิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม (ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 ฉบับที่ 2 
พ.ศ.2554) 

3. มาตรการรักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการ 
หนังสือ สพป.สฎ.1 ที ่ศธ 04163/2349 ลงวันที่ 24 เมษายน 2558 
(1) กําชับผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร-ยามรักษาสถานที่ราชการของสถานศึกษาให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
(2) ปรับ/เพ่ิมมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานท่ีของสถานศึกษาในจุดล่อแหลม ระมัดระวังรักษา           

ความปลอดภัยในพ้ืนที่และ/หรือบริเวณโดยรอบสถานศึกษา 
(3) ตรวจสอบความพร้อมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (ถ้ามี) และระบบไฟฟ้าแสงสว่างในบริเวณ โดยรอบ

สถานศึกษา 
(4) เตรียมความพร้อมรองรับการช่วยเหลือด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ตลอดเวลา ปรับเพ่ิมมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา กรณีเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น สถานการณ์
ระเบิดเหตุเพลิงไหม้ และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับสถานศึกษา 

ที่ประชุม : รับทราบ 
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นายสมชาย  สาํอางค์กาย  :   
ประเด็นการประชุมที่  9  :  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA 

หลักการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แบ่งเป็น 5 ดัชนี 
 1. ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index)  
 2. ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index)  
 3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index)  
 4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index)  
 5. ดัชนีคณุธรรมการทํางานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)  
 
เครื่องมือทีใ่ชใ้นการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนนิงานของหนว่ยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) มี 3 เครื่องมือ ได้แก่  

1. แบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity and Transparency 
Assessment: EBIT) เป็นการประเมินจากระบบการดําเนินงานของหน่วยงาน  

2. แบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) เป็นการสํารวจความคิดเห็น โดยจะจัดเก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน  

3. แบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) เป็นการสํารวจความคิดเห็น โดยจะจัดเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน 
 
แนวทางปฏิบติัในการกําหนดกลุ่มประชากรเป้าหมายตอบ แบบสาํรวจความคิดเหน็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีภายนอก 
(External  Integrity and Transparency Assessment : EIT) 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีรับการประเมิน ดําเนินการสํารวจรายช่ือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
และภายนอกทั้งหมด และจัดทํารายช่ือลงบนไฟล์ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กําหนด 
โดยส่งรายช่ือดังกล่าวเข้าสู่ระบบ ตามห้วงเวลาที่กําหนด วันที่ 25 เมษายน 2561  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หน่วยงานท่ีรับการประเมิน สํารวจรายช่ือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่
สอดคล้องตามบทบาทภารกิจของหน่วยงาน และรวบรวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวทั้งหมด โดยจํานวนรายช่ือ
จะต้องไม่น้อยกว่าจํานวนโรงเรียนภายใต้สังกัดของหน่วยรับการประเมิน  

 
แนวทางปฏิบติัในการเก็บรวบรวมข้อมูล EIT  

(1) สพฐ. ช้ีแจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอน และการรักษาความลับ แก่ผู้ตอบก่อนเริ่มการเก็บข้อมูล ใน
ระบบออนไลน์  

(2) สพฐ. ดําเนินการเก็บข้อมูลด้วยระบบออนไลน์ ซึ่งจะส่งลิงก์การตอบแบบสํารวจผ่านอีเมล์            
ของผู้ตอบโดยตรง ไม่นําแบบสํารวจส่งมอบให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่รับการประเมินดําเนินการเก็บข้อมูล  

(3) สพฐ. ใหผู้ต้อบตอบแบบสํารวจด้วยตนเองโดยอิสระ ไม่ช้ีนํา หรือกดดันผู้ตอบ  
(4) สพฐ. จะไม่ระบุตัวตนของผู้ตอบ ไม่ระบุช่ือ ตําแหน่ง หรือเบอร์โทรศัพท์บนแบบสาํรวจ ไม่

กําหนดรหัสใดๆ ที่เช่ือมโยงระหว่างแบบสํารวจกับผู้ตอบ และหลีกเลี่ยงการเก็บข้อมูลในสภาวะที่ผู้ตอบอาจถูกรับรู้
ว่าเป็นกลุ่มตัวอย่าง  

(5) สพฐ. จะไม่เลือกใช้วิธีการเก็บข้อมูลที่เป็นภาระแก่ผู้ตอบหรือหน่วยงานที่รับการประเมิน 
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การให้คะแนนและการประมวลผลการประเมิน 
 

แบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จะมีการให้คะแนนตามตัวเลือกคําตอบของ
แต่ละข้อคําถามซึ่งมีคําตอบ 4 ตัวเลือก โดยหากตัวเลือกคําตอบที่แสดงถึงพฤติกรรมที่มีคุณธรรมและ ความ
โปร่งใสมากจะให้คะแนนมาก ส่วนตัวเลือกคําตอบที่แสดงถึงพฤติกรรมที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสน้อยจะให้
คะแนนน้อย โดยมีคะแนน 0, 33, 67 และ 100 คะแนน  

จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ EIT จะเป็นการให้คะแนนจากจํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ EIT ตามจํานวน
ที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้ส่งรายช่ือมายัง สพฐ. โดยมีการกําหนดคะแนนตามจํานวนที่ตอบ ดังต่อไปน้ี  

 
จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ คะแนน EIT 

≥ ร้อยละ 80  เต็ม  
≥ ร้อยละ 70 < ร้อยละ 80  -1  
≥ ร้อยละ 60 < ร้อยละ 70  -2  
≥ ร้อยละ 50 < ร้อยละ 60  -3  

 
สําหรับแบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and 

Transparency Assessment (EIT) ใช้ประเมินในดัชนีความโปร่งใส ดัชนีความพร้อมรับผิด ดัชนีความปลอดจาก
การทุจริตในการปฏิบัติงาน และดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน ซึ่งจะจัดเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตามภารกิจของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยจํานวนและสัดส่วนที่มีลักษณะ ความเป็นตัวแทนที่
เหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน  

 
แบบสํารวจความคิดเหน็ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency 

Assessment (EIT) แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่  
ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสํารวจ  
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการดําเนินงานของหน่วยงาน  
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ  
ผลการประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือให้

หน่วยงานได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงาน/การปฏิบัติราชการให้มี
คุณธรรมและความโปร่งใสมากย่ิงขึ้น ลดโอกาสการทุจริตในหน่วยงาน และเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
สังคมสูงสุด ทั้งน้ี “สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ขอยืนยันว่า ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้
อย่างอิสระ ข้อมูลส่วนบุคคลและคําตอบของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด และจะไม่ถูกนําไป
เผยแพร่หรือใช้เพื่อการใดๆ ทั้งสิ้น โดยการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะเป็นไปในลักษณะภาพรวมเท่าน้ัน 
ไม่มีการวิเคราะห์หรือรายงานเป็นรายบุคคลแต่อย่างใด ความร่วมมือของท่านจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุง
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” 
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ช่ือหน่วยงานที่ท่านประเมิน  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  
ท่านเคยติดต่อกับหน่วยงานในเร่ืองใด................................................................................................. 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสาํรวจ 
SQ1. อายุ 

� ตํ่ากว่า 20 ปี    20 – 40 ปี    41 – 60 ปี    มากกว่า 60 ปี 
SQ2. เพศ     ชาย    หญิง 
SQ3. ระดับการศึกษา    ตํ่ากว่าปริญญาตรี   ปริญญาตรี   ปริญญาโท   ปริญญาเอก 
SQ4. ท่านติดต่อหน่วยงานในฐานะใด 

� ประชาชน/ผู้รับบริการ 
� ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ 
� ตัวแทนองค์กรธุรกิจ 

ส่วนที่ 2 ความคิดเหน็ต่อการดําเนินงานของหน่วยงาน 
โปรดใส่เครื่องหมาย  ในช่อง   ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
ดัชนีความโปร่งใส 
E1. หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการดําเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน และ เป็น

ปัจจุบัน 
� เห็นด้วย    ค่อนข้างเห็นด้วย    ค่อนข้างไม่เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย 

E2. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้ข้อมูลแก่ท่านอย่างโปร่งใส ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 
� เห็นด้วย    ค่อนข้างเห็นด้วย    ค่อนข้างไม่เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย 

E3. หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้ประชาชน/ผู้รับบริการ/ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย แสดงความคิดเห็นต่อการดําเนินงาน
ต่างๆ ของหน่วยงาน 
� เห็นด้วย    ค่อนข้างเห็นด้วย    ค่อนข้างไม่เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย 

E4. หน่วยงานให้ความสําคญักับความคิดเห็นของประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือนําไป ปรับปรุง
และพัฒนาการดําเนินงาน 
� เห็นด้วย    ค่อนข้างเห็นด้วย    ค่อนข้างไม่เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย 

ดัชนีความพร้อมรับผิด 
E5. หน่วยงานกําหนดโครงการหรือการดําเนินงานต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชน 

� เห็นด้วย    ค่อนข้างเห็นด้วย    ค่อนข้างไม่เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย 
E6. หน่วยงานมีการนําเสนอความก้าวหน้าการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 

� เห็นด้วย    ค่อนข้างเห็นด้วย    ค่อนข้างไม่เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย 
E7. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานโดยมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้มาติดต่อหรือรับบริการ 

� เห็นด้วย    ค่อนข้างเห็นด้วย    ค่อนข้างไม่เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย 
E8. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานพร้อมปรับปรุงแก้ไขหรือแสดงความรับผิดชอบหากปฏิบัติงานผิดพลาด 

� เห็นด้วย    ค่อนข้างเห็นด้วย    ค่อนข้างไม่เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย 
E9. ผู้บริหารของหน่วยงานมุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจรติ 

� เห็นด้วย    ค่อนข้างเห็นด้วย    ค่อนข้างไม่เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย 
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E10. ท่านรับทราบช่องทางของหน่วยงาน ที่ท่านจะสามารถร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ของ

หน่วยงานได้ 
� เห็นด้วย    ค่อนข้างเห็นด้วย    ค่อนข้างไม่เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย 

ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบติังาน 
E11. ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเรียกสินบนหรอืให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 

� เห็นด้วย    ค่อนข้างเห็นด้วย    ค่อนข้างไม่เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย 
E12. ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีการปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อํานาจหน้าที่ เพ่ือแสวงหํา

ผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพ่ีน้อง พวกพ้อง หรือผู้อ่ืน 
� เห็นด้วย    ค่อนข้างเห็นด้วย    ค่อนข้างไม่เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย 

E13. ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ผู้บริหารของหน่วยงาน มีการกําหนดนโยบาย โครงการหรือสัมปทาน ของ
หน่วยงาน เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน 
� เห็นด้วย    ค่อนข้างเห็นด้วย    ค่อนข้างไม่เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย 

ดัชนีคณุธรรมการทางานในหน่วยงาน 
E14. หน่วยงานมีการกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เป็นระบบ และทําให้เกิดความสะดวกในการ

ติดต่อหรือขอรับบริการ 
� เห็นด้วย    ค่อนข้างเห็นด้วย    ค่อนข้างไม่เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย 

E15. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดอย่างเคร่งครัด 
� เห็นด้วย    ค่อนข้างเห็นด้วย    ค่อนข้างไม่เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมต่อหน่วยงานที่ท่านประเมิน เพ่ือให้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เกิดคุณธรรมและ ความ
โปร่งใส และป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกระทําการทุจริตต่อหน้าที่ 

................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 
กําหนดวันเวลาแบบสาํรวจความคิดเหน็ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and 
Transparency Assessment (EIT) 
 
วันที่ 2 - 3 มิถุนายน 2561  
ระบบแจ้งเตือนผ่าน social media ,อีเมล ของผู้ตอบแบบสํารวจความคิดเห็น EIT 
วันที่ 4 - 8 มิถุนายน 2561  
จัดส่งลิงค์การประเมิน ITA Online ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วน เสียภายในและภายนอก (IIT, EIT) ทางอีเมล์ส่วนตัวของ
ผู้ตอบแบบสํารวจความคิดเห็น และ สพฐ.ประเมิน ITA Online จากลิงค์ที่ได้รับผ่านทางอีเมลส่วนตัวของผู้ตอบ
แบบสํารวจความคิดเห็น EIT 
 
 
ที่ประชุม  :  รับทราบ 
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นายสมชาย  สาํอางค์กาย : 

ประเด็นการประชุมที่  11 :   แนวทางการจัดทํารายงานกรติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน                           
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 การควบคุมภายใน (Internal Control) หมายถึง กระบวนการที่ผู้กํากับดูแล ฝ่ายบริหารและ
บุคลากรทุกระดับของหน่วยรับตรวจกําหนดให้มีขึ้นเพ่ือให้มีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดําเนินงาน                 
จะบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์การควบคุม ดังน้ี 
 1) การดําเนินงาน (Operation: O) หมายถึง การบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรให้เป็นไป                 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการดูแลทรัพย์สินการป้องกัน หรือลดความผิดพลาดเสียหาย                
การร่ัวไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตของหน่วยรับตรวจ 
 2)  การรายงานทางการเงิน (Financial: F) หมายถึง รายงานทางการเงินที่จัดทําขึ้นเพ่ือใช้ภายใน                 
และภายนอกหน่วยรับตรวจเป็นไปอย่างถูกต้องเช่ือถือได้และทันเวลา 
 3)  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้อง (Compliance: C) ได้แก่ การปฏิบัติ     
ตามระเบียบข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานของหน่วยรับตรวจ รวมท้ังการปฏิบัติ    
ตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่องค์กรได้กําหนดขึ้น   
 จากความหมายของการควบคุมภายในข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดการควบคุมภายใน ดังน้ี 
 1. การควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่รวมไว้หรือเป็นส่วนหน่ึงในการปฏิบัติงานตามปกติ                 
การควบคุมภายในมิใช่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง และมิใช่ผลสุดท้ายของการกระทําแต่เป็นกระบวนการ 
(Process) ที่มีการปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง ซึ่งกําหนดไว้ในกระบวนการปฏิบัติงาน (Built in) ประจําวันตามปกติ                 
ของหน่วยรับตรวจ ดังน้ัน ฝ่ายบริหารจึงควรนําการควบคุมภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ
บริหารงาน ซึ่งได้แก่ การวางแผน (Planning) การดําเนินการ (Executing) และการติดตามผล (Monitoring) 
 2. การควบคุมภายในเกิดขึ้นได้ โดยบุคลากรของหน่วยรับตรวจ บุคลากรทุกระดับเป็นผู้มีบทบาท
สําคัญในการให้การสนับสนุนระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิผล ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการกําหนด และจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล ด้วยการสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อม              
การควบคุม กําหนดทิศทาง กลไกการควบคุมและกิจกรรมต่าง ๆ รวมท้ังการติดตามผลการควบคุมภายใน               
ส่วนบุคลากรอ่ืนของหน่วยรับตรวจมีหน้าที่รับผิดชอบโดยการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในท่ีฝ่ายบริหาร
กําหนดขึ้น  
 3. การควบคุมภายในให้ความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการปฏิบัติงานจะบรรลุผลสําเร็จ                 
ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด  ถึงแม้ว่าการควบคุมภายในจะออกแบบไว้ให้มีประสิทธิผลเพียงใดก็ตามก็ไม่สามารถให้
ความมั่นใจว่าจะทําให้การดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ได้อย่างสมบูรณ์ตามที่ ต้ังใจไว้                
ทั้งน้ี เพราะการควบคุมภายในมีข้อจํากัด เช่น โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดจากบุคลากร เน่ืองจาก                 
ความไม่ระมัดระวัง ไม่เข้าใจคําสั่ง หรือการใช้ดุลยพินิจผิดพลาด การปฏิบัติผิดกฎหมาย ระเบียบและกฎเกณฑ์                
ที่กําหนดไว้ที่สําคัญที่สุด คือ การที่ผู้บริหารหลีกเลี่ยงขั้นตอนของระบบการควบคุมภายในหรือใช้อํานาจในทางที่ผิด 
นอกจากน้ีการวางระบบควบคุมภายในจะคุ้มค่ากับต้นทุนที่เกิดขึ้น  (สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, ม.ป.ป.) 
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มาตรฐานการควบคุมภายใน 

 มาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนดมี 5 องค์ประกอบ ดังน้ี 
  1. สภาพแวดล้อมของการควบคุมภายใน (Control Environment) 
  สภาพแวดล้อมของการควบคุม หมายถึง ปัจจัยต่างๆ ซึ่งรวมกันส่งผลให้มีการควบคุมขึ้น                 
ในหน่วยงานหรือทําให้การควบคุมที่มีอยู่ได้ผลดีขึ้น หรือในทางตรงข้ามสภาพแวดล้อมอาจทําให้การควบคุมภายใน
ย่อหย่อนลงได้ 

สภาพแวดล้อมของการควบคุม เ ป็น เรื่ อง เกี่ ยว กับการส ร้างความตระหนัก  (Control 
Consciousness) และบรรยากาศของการควบคุมในหน่วยงาน ให้บุคลากรในหน่วยงานเกิดจิตสํานึกที่ดีในการ
ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบโดยเน้นการสร้างบรรยากาศโดยผู้บริหารระดับสูง (Tone at the top) 

สภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี คือ สภาพแวดล้อมที่ทําให้บุคลากรในหน่วยรับตรวจยึดถือและ
ปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านจริยธรรม มีความรับผิดชอบและเข้าใจขอบเขตอํานาจหน้าที่ของตนเอง มีความรู้
ความสามารถ และทักษะที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเพียงพอ ยอมรับและปฏิบัติ
ตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน 

สภาพแวดล้อมของการควบคุมมีปัจจัยต่างๆ เช่น 
1) ความซ่ือสตัย์และจริยธรรม 

ความซ่ือสัตย์และจริยธรรมเป็นสิ่งสําคัญอย่างย่ิงที่จะทําให้เกิดคุณธรรมในการดําเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ในหน่วยงาน เป็นที่ยอมรับว่าหน่วยรับตรวจที่มีบุคลากรที่ซ่ือสัตย์และมีจริยธรรมสูงจํานวน
มาก สามารถนําพาหน่วยงานของตนให้ก้าวหน้า เป็นที่ยอมรับของสาธารณชนโดยท่ัวไป ดังนั้นผู้บริหาร
จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีโดยการแสดงออกอย่างสมํ่าเสมอ ทั้งโดยคําพูดและการกระทํารวมทั้งสื่อสารภายใน
ให้บุคลากรรับทราบถึงการปฏิบัติของผู้บริหาร และควรจัดทําข้อกําหนดด้านจริยธรรมรวมถึงข้อห้ามบุคลากร
ในลักษณะท่ีมีผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) อย่างชัดเจน 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สถานการณ์ที่ บุคคลหน่ึงมีบทบาทหน้าที่และ/หรือ
ความสัมพันธ์อ่ืนที่มีวัตถุประสงค์หรือผลประโยชน์ส่วนตัว หรือพวกพ้องที่ทับซ้อนกับบทบาทหน้าที่ในหน่วยงาน 
ทําให้การปฏิบัติงานของบุคคลนั้นขาดความเป็นอิสระและเป็นกลาง ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากผลประโยชน์ส่วนตัว               
ไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของหน่วยงาน ทําให้บุคคลนั้นต้องอยู่ในสภาวการณ์ต้องเลือกทางใดทางหนึ่ง ซึ่งอาจ
ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน และอาจนําไปสู่การทุจริตและประพฤติมิชอบ เช่น บุคลากรของหน่วยรับ
ตรวจเข้าไปเป็นคู่สัญญา หรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทํากับหน่วยรับตรวจ หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นใน               
ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยรับตรวจ เป็นต้น ฝ่ายบริหารจึงควรกําหนดข้อห้ามเก่ียวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนดังกล่าวไว้ในข้อกําหนดด้านจริยธรรม ทั้งฝ่ายบริหารและบุคลากรทุกคนในหน่วยงานต้อง
หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย 

2) การพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร 
ความรู้ความสามารถของบุคลากร เป็นปัจจัยสําคัญต่อความสําเร็จในการดําเนินงาน ดังน้ัน

ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้กําหนดระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะ รวมท้ังความชํานาญและประสบการณ์สําหรับ
บุคลากรในตําแหน่งต่าง ๆ ว่าควรอยู่ในระดับใด เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาบรรจุแต่งต้ังบุคลากรให้
เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้เครื่องมือ
สําคัญก็คือการจัดทําเอกสารบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
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3) คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหารมีส่วนสําคัญต่อการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งหากหน่วยงานมีการกํากับ
ดูแลที่ดีจะทําให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผลด้วย ส่วนคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกลไกที่ช่วยในการ
ตรวจสอบและสอบทานการดําเนินงานให้เป็นไปตามทิศทางที่คณะกรรมการบริหารกําหนด รวมถึงผลสําเร็จตาม
แผนงานต่าง ๆ ที่ฝ่ายบริหารดําเนินการ คณะกรรมการตรวจสอบจึงต้องมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร มีความรู้ 
ความสามารถซึ่งจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผลย่ิงขึ้น 

4) ปรัชญาและรูปแบบการบริหารของผูบ้ริหาร 
ปรัชญาและรูปแบบการบริหาร หมายถึง แนวคิด ทัศนคติและวิธีปฏิบัติงานที่ผู้บริหาร

นํามาใช้ในการบริหารหน่วยรับตรวจ ผู้บริหารแต่ละคนมีแนวคิดและวิธีการปฏิบัติงานรวมทั้งประสบการณ์ที่
แตกต่างกันออกไป ปรัชญาและรูปแบบการบริหารที่แตกต่างกัน จะทําให้เกิดจุดอ่อนการควบคุมภายในที่แตกต่าง
กัน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อโครงสร้างและประสิทธิผลการควบคุมภายใน 

5) โครงสร้างองค์กร 
โครงสร้างองค์กร เป็นการกําหนดลําดับการบริหาร การควบคุม ความรับผิดชอบกิจกรรม 

รวมถึงเส้นทางการรายงานผลการปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบของบุคลากรในระดับต่าง ๆ โดยคํานึงถึงความรู้
ความสามารถของบุคคลเหล่าน้ันด้วย โครงสร้างองค์กรที่ได้รับการจัดไว้อย่างดีย่อมเป็นพ้ืนฐานสําคัญที่จะทําให้
ผู้บริหารสามารถวางแผน สั่งการ และควบคุมการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจะ
เป็นสิ่งที่บ่งบอกให้เห็นถึงกรอบการทํางานของแต่ละกิจกรรมที่จะทําให้การดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้ัง
ไว้ ลักษณะโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมแต่ละแห่ง อาจแตกต่างกันตามขนาดและลักษณะกิจกรรมในแต่ละหน่วย
รับตรวจ 

6) การมอบอํานาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
การมอบอํานาจ หมายถึง การกระจายการควบคุมในส่วนที่ผู้บริหารต้องดูแลไปยัง

ผู้ปฏิบัติงานตามความเหมาะสม และตามความจําเป็นในการดําเนินกิจการเพ่ือให้บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์
ที่กําหนดไว้ การกระจายอํานาจ ควรพิจารณาถึง ลักษณะกิจกรรม ความซับซ้อน ขนาดพ้ืนที่และระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้ หรือให้เกิดความเสี่ยงในระดับที่ความเส่ียงตํ่าสุดที่อาจเกิดจากการตัดสินใจของบุคลากรผู้ได้รับมอบ
อํานาจ ดังน้ัน เพ่ือให้มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี ผู้บริหารจึงควรมอบอํานาจให้เหมาะสมกับหน้าที่           
ความรับผิดชอบในแต่ละตําแหน่ง จัดทําเอกสารคําบรรยายลักษณะงานของบุคลากรทุกระดับ เอกสารคู่มือ
ระบบงานโดยเฉพาะงานที่มีความซับซ้อนลงทุนสูง ระบบการควบคุมและระบบการรายงานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่มีประสิทธิภาพและทันกาลไว้อย่างชัดเจนให้เป็นแนวทางอ้างอิงในการปฏิบัติงาน เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิด
ความซ้ําซ้อนหรือละเว้นการปฏิบัติงานรวมทั้งการดําเนินงานเกิดหยุดชะงักเมื่อมีการโยกย้ายสับเปลี่ยน
ผู้ปฏิบัติงาน 

7) นโยบายและวิธบีริหารงานบคุคล 
บุคลากรเป็นปัจจัยสําคัญและมีอิทธิพลที่สุดต่อการปฏิบัติงานทุกด้าน รวมทั้งต่อประสิทธิผล

ของการควบคุมภายใน ฝ่ายบริหารจึงควรกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติ ในส่วนที่ เ ก่ียวกับการคัดเลือก                
การฝึกอบรม การเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน และเผยแพร่แนวทางหรือหลักเกณฑ์ด้าน
ทรัพยากรบุคคล ให้บุคลากรรับทราบโดยละเอียด รวมถึงควรพัฒนาให้ความรู้ความสามารถแก่บุคลากรอย่าง
ต่อเน่ือง 

 
 
 
 



67 

    1            2              3             4             5        

  2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
  ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล ความสูญเปล่า หรือ
เหตุการณ์ ซึ่งไม่พึงประสงค์ที่ทําให้งานไม่ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนด 
  การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการท่ีสําคัญที่ใช้ในการระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงที่มี
ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจรวมทั้งการค้นหาและนําเอาวิธีการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือ
ลดความเสี่ยงมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อหน่วยรับตรวจ  
  ขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย 1) ระบุปัจจัยเสี่ยง 2) วิเคราะห์ความเสี่ยง          
3) การจัดการความเสี่ยง  

ตาราง แสดงข้อมูลโอกาสทีจ่ะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงต่อหน่วยงาน 
โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 

ผลกระทบของความเสี่ยงต่อหน่วยรับตรวจ 

หมายเหตุ: มูลค่าความเสียหาย และความถี่เป็นเพียงตัวอย่างการนําไปใช้ ควรมีการกําหนดให้เหมาะสมกับขนาด 
ภารกิจ และลักษณะการดําเนินงานของหน่วยรับตรวจ 
ที่มา: สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, ม.ป.ป. 
 

แผนภาพ แสดงกราฟโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึน้เปน็ระดับความเสี่ยง. 
                                    ระดับความเสี่ยง  (Degree of Risk)                                  

     

          
     
       
     

 
 
                     โอกาสท่ีจะเกิดความเสีย่ง 
 

โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง ความถ่ีโดยเฉลี่ย คะแนน 
สูงมาก 
สูง 
ปานกลาง 
น้อย 
น้อยมาก 

 1  เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า  
 1 - 6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้ง 
 1 ปี ต่อครั้ง 
 2 - 3 ปี ต่อครั้ง 
 5 ปี ต่อครั้ง  

5 
4 
3 
2 
1 

ผลกระทบ มูลค่าความเสยีหาย คะแนน 
สูงมาก 
สูง 
ปานกลาง 
น้อย 
น้อยมาก 

  >10 ล้านบาท 
  >2.5 แสนบาท - 10 ล้านบาท  
  >50,000 บาท - 2.5 แสนบาท  
  >10,000 บาท - 50,000 บาท  
   ไม่เกิน 10,000 บาท 

5 
4 
3 
2 
1 

ผล
กร

ะท
บข

อง
คว

าม
เส

ี่ยง
 

5 
4 
3 
2 
1 

 

 

มีความเสี่ยงสูงมาก 

มีความเสี่ยงสูง 

มีความเสี่ยงปานกลาง 

มีความเสี่ยงตํ่า
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นอกจากการใช้แนวทางในการวิเคราะห์ความเส่ียงตามแผนภาพข้างต้นแล้ว ในทางปฏิบัติ                
ฝ่ายบริหารควรพิจารณาถึงปัจจัยอ่ืน ๆ ประกอบ เช่น ความเสี่ยงบางประเภทอาจมีโอกาสที่จะเกิดสูงมาก ถึงแม้
ผลเสียหายที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าวในแต่ละคร้ังมีจํานวนเงินน้อย แต่หากเกิดขึ้นบ่อยครั้งผลโดยรวมอาจมี
จํานวนเงินที่มีสาระสําคัญและอาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อหน่วยรับตรวจได้ 

การจัดการความเสี่ยง (Risk Response) เป็นขั้นตอนการกําหนดวิธีการจัดการเพ่ือลดความเสี่ยง 
ซึ่งเมื่อทราบความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงแล้วควรวิเคราะห์สาเหตุที่ทําให้เกิดความเสี่ยง 
และพิจารณาว่าจะจัดการกับความเสี่ยงน้ันอย่างไร ในการพิจารณาเลือกดําเนินการ ผู้บริหารต้องพิจารณาถึง
ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงน้ัน เปรียบเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับว่า เหมาะสมและคุ้มค่าหรือไม่ 

ทั้งน้ีฝ่ายบริหารควรพิจารณาว่า ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นน้ันเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน เช่น
ระบบการทํางานไม่เหมาะสม คุณภาพและความสามารถของบุคลากร ขนาดและโครงสร้างขององค์กร เป็นต้นหรือ
ปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และกฎหมายใหม่ที่มีผลใช้บังคับเป็นต้น 
รวมทั้งจะต้องพิจารณาว่าเป็นความเสี่ยงในด้านใด 

กรณีเป็นความเสี่ยงเก่ียวกับหน่วยรับตรวจโดยรวม มักเกิดจากปัจจัยภายนอกซึ่งมิได้อยู่ภายใต้   
การควบคุมของฝ่ายบริหาร การป้องกันหรือลดความเสี่ยงกระทําได้โดยการบริหารความเสี่ยง ดังน้ี 

(1) การหลีกเลี่ยง (Avoiding) การดําเนินการหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น
หลีกเลี่ยงหรือหยุดทําธุรกิจและสินค้าหรือบริการที่ไม่ถนัด 

(2) การแบ่งปนั (Sharing) เป็นการแบ่งความรับผิดชอบให้ผ้อู  ื่นร่วมรบัความเสี่ยง เช่น การทํา
ประกัน การใช้บริการภายนอก (Outsource) เป็นต้น 

(3) การลด (Reducing) เป็นการลดหรือควบคุมความเสี่ยงโดยใช้กระบวนการควบคุมภายในเพ่ือ
ลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงและลดผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง 

(4) การยอมรับ (Accepting) หน่วยรับตรวจยอมรับความเสี่ยงน้ัน ในกรณีที่หน่วยรับตรวจอาจมี
ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีระบบข้อมูลที่เพียงพอที่จะใช้ในการตัดสินใจ และ
มีความเข้าใจความเสี่ยงเป็นอย่างดี รวมท้ังประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการความเสี่ยงอาจ
น้อยกว่าต้นทุนที่ต้องเสียไป 

กรณีเป็นความเสี่ยงเก่ียวกับการควบคุมภายใน ที่เกิดจากปัจจัยภายในซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุม
ของฝ่ายบริหาร การป้องกันหรือลดความเสี่ยงกระทําได้โดยจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม อาทิ ความเส่ียงจากการจัดซื้อพัสดุในราคาแพงแต่คุณภาพตํ่าอาจจัดให้มีกิจกรรมควบคุมเก่ียวกับ              
การจัดซื้อให้รัดกุมมากขึ้น เช่น การกําหนดนโยบายการคัดเลือกผู้ขายท่ีดีที่สุดทั้งในเรื่องคุณภาพและราคา               
การกําหนดวงเงินการอนุมัติจัดซื้อให้เหมาะสม การจัดทําทะเบียนประวัติผู้ขาย รวมท้ังสถิติราคาและปริมาณ             
การจัดซื้อ การแบ่งแยกหน้าที่ตามหลักการควบคุมภายในที่ดี การกําหนดให้มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่
จัดซื้อ เป็นต้น 
  3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
      กิจกรรมการควบคุม หมายถึง นโยบายและวิธีการต่างๆ ที่ฝ่ายบริหารกําหนดให้บุคลากรของ
หน่วยงานปฏิบัติเพ่ือลดหรือควบคุมความเสี่ยงและได้รับการสนองตอบโดยมีการปฏิบัติตาม 
  4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications) 
       สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลข่าวสารทางการเงิน และข้อมูลข่าวสารอ่ืนๆ เก่ียวกับการดําเนินงาน
ของหน่วยงานไม่ว่าเป็นข้อมูลจากแหล่งภายในหรือภายนอก 
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  5. การติดตามประเมินผล (Monitoring)  
      การติดตามประเมินผล หมายถึง กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและประเมิน
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ โดยการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน 
(Ongoing Monitoring) และการประเมินผลเป็นรายครั้ง (Separate Evaluation) ซึ่งแยกเป็นการประเมิน              
การควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment) เช่น การประเมินการควบคุมโดยกลุ่มผู้ปฏิบัติงานภายใน 
ส่วนงานนั้น ๆ และการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ (Independent Assessment) เช่น การประเมิน                
โดยผู้ตรวจสอบภายใน การประเมินผลการควบคุมภายในโดยผู้ตรวจสอบภายนอก เป็นต้น 
        จากความหมาย วัตถุประสงค์ แนวคิดการควบคุมภายในและมาตรฐานการควบคุมภายใน                 
ดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ระบบการควบคุมภายในเป็นสิ่งที่ผู้บริหารของหน่วยงานควรให้ความสําคัญ      
เพราะเป็นพันธกิจกรณีที่จะช่วยนําความสําเร็จมาสู่องค์กร โดยบุคลากรในองค์กรทุกคนต้องมีส่วนร่วม                
ในการดําเนินการในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะสร้างความม่ันใจได้ว่าภารกิจขององค์กร                
จะประสบผลสําเร็จตามเป้าหมาย 
 

แนวทางการจัดการประเมินผลการควบคุมภายใน  
กําหนดไว้ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 6 ซึ่งกําหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดทํารายงานการควบคุมภายใน แล้ว
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดปีงบประมาณ  

สพฐ. กําหนดให้ส่วนราชการเป็นหน่วยรับตรวจและส่วนงานย่อย ดังน้ี 
หน่วยรับตรวจ ส่วนงานย่อย 

1. สพฐ. สํานักทุกสํานัก 
2. สพป.และ สพม. กลุ่มและหน่วย รวม 7 ส่วนงานย่อย 
3.โรงเรียน งาน 4 งานของโรงเรียน 
  
แบบฟอร์มของหน่วยรบัตรวจ (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 และโรงเรียน) 
1.หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(แบบ ปอ.1 ) ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 

สพท. ส่ง สพฐ.และ สตง.จังหวัด 
โรงเรียน ส่ง สพป.สฎ.1 และ สตง.จังหวัด 

2. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปอ.2) 

เก็บไว้ที่หน่วยงาน 

3. รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(แบบ ปอ. 3) 

เก็บไว้ที่หน่วยงาน 

4. รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการ
ควบคุมภายใน (แบบติดตามปอ.3) 

โรงเรียนจัดส่ง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 
ภายใน 30 เมษายน 

5. แบบประเมนิ 5 องค์ประกอบ เก็บไว้ที่ หน่วยงาน 
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แบบฟอร์มของส่วนงานย่อย (กลุม่และหน่วย 7 ส่วนงานย่อย ในสพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 1 และงานของ
โรงเรียน 4 งาน 4 ส่วยงานย่อย ) 
1.รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน  (แบบ ปย.1 ) 

ส่งหน่วยรับตรวจ (โรงเรียน) 

2. รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน  (แบบ ปย.2) 

ส่งหน่วยรับตรวจ (โรงเรียน) 

3. รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปย. 2) 

ส่งหน่วยรับตรวจ (โรงเรียน) 

4. แบบประเมนิ 5 องค์ประกอบ เก็บไว้ที่ส่วนงานย่อย 

การติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ตามระเบียบ 
คตง. กําหนดเป็น 2 รอบ คอื  

1. รอบ 6 เดือน  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561                                                                      
(1 ตุลาคม ปีงบประมาณก่อนหน้า - 31 มนีาคม ปีงบประมาณปัจจุบัน) 

2. รอบ  12 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561                                                                      
(1 เมษายน - 30 กันยายน ปีงบประมาณเดียวกัน) 

 
รอบ 6 เดือน  (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561) 

หน่วยรับตรวจ ส่วนงานย่อย 
1.แจ้ง ส่วนงานย่อย ดําเนินการ 1. นําแบบ ปย.2 ของปีงบประมาณ 2560 มา

ติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในและสรุปลงใน แบบติดตาม ปย.2 

2. ผู้รับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ นําแบบติดตาม 
ปย.2 (ปอ.3)  ทั้ง 4 งาน  มาสรุปในแบบ ติดตาม 
ปอ.3  

2. ส่วนงานย่อย ส่งแบบติดตาม ปย. 2 ให้หน่วยรับ
ตรวจ(โรงเรียน)  

3. หน่วยรับตรวจ สพป. ส่ง แบบติดตามปอ. 3 .ให้ 
สพฐ. (โรงเรียน ส่งให้ สพป.สฎ.1) ภายในวันที่ 
30 เมษายน  

 

 

รอบ 12 เดือน (สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) 
หน่วยรับตรวจ ส่วนงานย่อย 
แต่งต้ังคณะทํางาน/กรรมการ ติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน 

1. นําแบบ ปย. 2 (ปีงบประมาณ 2560) มาติดตาม
ผลการปฏิบัติงาน แล้วสรุปลงในแบบติดตาม 
ปย. 2 
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นําแบบ ปอ.3 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) มา
ติดตามผลการดําเนินงานว่าได้ดําเนินการตาม
แผนการปรับปรุงหรือไม่ ผลเป็นอย่างไร แล้วสรุปลง
ใน แบบติดตาม ปอ.3 

2. ประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (5 
องค์ประกอบ)  

1) สภาพแวดล้อมการควบคุม(Control 
Environment) 

2) การประเมนิความเสี่ยง (Risk Assessment) 
3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
4) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and 

Communications) 
5) การติดตามประเมินผล (Monitoring) 
 แล้วสรุปลงในแบบ ปย.1  

ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (5 
องค์ประกอบ) ในระดับหน่วยรับตรวจแล้วสรุปลงใน
แบบ ปอ.2  
นํากิจกรรม/งาน ที่ผลการดําเนินงานยังไม่ลดความ
เสี่ยงลงตามแบบติดตาม ปอ.3 และกิจกรรม/งาน  ที่
เป็นความเสี่ยงที่พบใหม่ แบบ ปอ.2 และแบบ ปย.2 
ของกลุ่ม/งาน ที่ส่งมาให้หน่วยรับตรวจ โดยให้
คณะทํางาน/กรรมการร่วมกันพิจารณาคัดเลือก
กิจกรรม/งาน ที่เป็นความเสี่ยงในระดับหน่วยรับ
ตรวจ แล้วสรุปลงใน แบบ ปอ.3 
นํากิจกรรม/งาน ที่ปรากฏในแบบ ปอ.3 มาสรุป
เป็นความเรียงลงใน แบบ ปอ.1 

 

  
 

แผนภาพการจัดทํารายงานของส่วนงานย่อย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

แบบ ปย.2 (ปี 2560) 
แบบประเมิน 5 
องค์ประกอบ 

ประเมินตนเอง (CSA) แบบสอบถาม (ถ้ามี) 

    
แบบติดตาม ปย.2 แบบ ปย.1 

  
แบบ ปย.2 (ปี 2561) 

    
 แบบ ปอ.3 (ปี 2561) (หน่วยรับตรวจ)  

 
แผนภาพการจัดทํารายงานของหน่วยรับตรวจ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

แบบ ปอ.3 ปี 60 แบบประเมิน 5 
องค์ประกอบ 

แบบ ปย.2   

    
แบบติดตาม ปอ.3 แบบ ปอ.2  

   
แบบ ปอ.3 ปี 61  

   
 แบบ ปอ.1 ปี 61   
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ดําเนนิการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในแต่ละส่วนงานย่อยที่ ไ ด้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประเมินงานใน                 

ความรับผิดชอบดําเนินการโดยประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment) หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า 
CSA เป็นกระบวนการสร้างความรับผิดชอบในการควบคุมภายในให้แก่ทุกคนที่เป็นเจ้าของงานน้ันวิธีการก็คือ               
นํากระบวนการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงค์ของงานน้ันมาเช่ือมโยงกัน แล้วทําการระบุการควบคุมภายในที่มีอยู่ของ
งานน้ันและประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ซึ่งผลท่ีได้จาก CSA คือ 

- ทําให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงกระบวนการทํางานและวัตถุประสงค์ของงานน้ันๆ 
- เข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจมผีลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของงาน 
- สามารถกําหนดการควบคุมภายในที่จําเป็น เพ่ือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
- สามารถกําหนดแผนปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงการควบคุมภายในให้เหมาะสม 
การทํา CSA จึงเป็นการประเมินผลการควบคุมโดยผู้บริหารและพนักงานที่รับผิดชอบโดยตรงในงาน

น้ัน ซึ่งทําให้ผู้รับผิดชอบในงานได้พิจารณาการปฏิบัติงานของตนเองอย่างแท้จริง และยอมรับที่จะทําการปรับปรุง
การควบคุมภายในให้เหมาะสม มิฉะน้ัน ผลกระทบของการทํางาน เช่น การไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของงานก็จะเกิด
กับผู้ปฏิบัติงานโดยตรง 
 
ภาพ การประเมินการควบคมุด้วยตนเอง (CSA) 
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ขั้นตอนการประเมินผลการควบคุมภายใน มีดังต่อไปนี ้

ขั้นตอนที่ 1 : จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
(1) เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสหรือคณะทํางานที่ได้รับแต่งต้ังจากผู้บริหารสูงสุดในการประเมินผลการควบคุม

ภายใน จัดประชุมเฉพาะระดับฝ่ายบริหารของส่วนงานย่อยต่าง ๆ เพ่ือร่วมกันพิจารณากําหนดแนวทาง                 
การประเมินและแผนปฏิบัติงานการประเมินในภาพรวมท้ังองค์กร 

(2) ฝ่ายบริหารส่วนงานย่อยที่เข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสหรือคณะทํางานแล้วต้องจัดประชุม
ร่วมระหว่างผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ โดยอาจใช้วิธีประชุมกลุ่ม ทั้งน้ีการพิจารณาผู้เข้าร่วมประชุม
ต้องคัดเลือกผู้ที่มีประสบการณ์ในสายงานของส่วนงานย่อยน้ัน เพ่ือทําความเข้าใจการประเมินการควบคุมด้วย
ตนเองรวมทั้งสามารถดําเนินการประเมินผลตามข้ันตอนต่าง ๆ ได้ผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ในการประเมินผล           
การควบคุมภายใน 

ขั้นตอนที่ 2 : กําหนดงานในความรับผิดชอบของส่วนงานย่อยออกเป็นกิจกรรม/งานเพ่ือทําความ
เข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจกรรม/งาน 

(1) กําหนดงานที่ปฏิบัติในส่วนงานย่อยออกเป็นกิจกรรมการแบ่งส่วนงานย่อยเป็นกิจกรรมต่าง ๆ มี              
ส่วนสําคัญทําให้การประเมินเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ จึงควรแจกแจงส่วนงานย่อยเป็นกิจกรรม
ต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ในการประเมินผลการควบคุม ซึ่งการแบ่งส่วนงานย่อยเป็นกิจกรรมต่าง ๆ น้ัน ผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบงานน้ันเป็นผู้กําหนดได้ดีที่สุด เพราะเป็นผู้ปฏิบัติงานน้ันอยู่เป็นประจํา 

(2) ทําความเข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจกรรมน้ัน ซึ่งวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมจะต้อง
สอดรับและเช่ือมโยงกับวัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ เพ่ือให้การดําเนินงานในแต่ละส่วนงานย่อยบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ หากผู้ประเมินกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกิจกรรมผิดไปจากที่ควรจะ
เป็น อาจทําให้ผู้ประเมินระบุความเสี่ยงที่จะทําให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายผิดพลาดไปด้วย 

(3) สอบทานขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานตามกระบวนการปฏิบัติงานของกิจกรรม เพ่ือทําความเข้าใจ
โครงสร้างการควบคุมภายในของกิจกรรมน้ัน 

ขั้นตอนที่ 3 : จัดเตรียมเครือ่งมือการประเมิน 
ผู้ประเมินควรจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลการควบคมุภายใน เช่น การจัดทําตารางกิจกรรมที่ควร

ปฏิบัติ แบบสอบถามเก่ียวกับการควบคุมภายใน แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผังภาพ
เก่ียวกับการประเมินการควบคุมภายใน และเคร่ืองมืออ่ืน ๆ ที่จําเป็นและเหมาะสม เป็นต้น 
 

แบบสอบถามเก่ียวกับการควบคุมภายใน 
การจัดทําแบบสอบถามเกี่ยวกับการควบคุมภายในล่วงหน้า ทําให้ทราบข้อมูลครอบคลุมทุกจุดที่มี           

การควบคุมในแต่ละวงจรของกิจกรรมต่าง ๆ ของส่วนงานย่อยที่จะประเมินและง่ายแก่การใช้และทราบผลได้ทันที 
ในการต้ังคําถามผู้ประเมินต้องเข้าใจคําถามเป็นอย่างดี มิฉะน้ันจะไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสําคัญ ผู้ประเมินเป็น           
ผู้ถามตามแบบสอบถาม ผู้ให้ข้อมูลตอบเพียงใช่/ไม่ใช่ หรือ มี/ไม่มี คําตอบว่าไม่ใช่หรือไม่มี หมายถึงมิได้ปฏิบัติ
ตามคําถามแสดงถึงจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งควรทดสอบและหาสาเหตุและพิจารณาว่ามี                 
การควบคุมอ่ืนทดแทนหรือไม่ ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในดังกล่าวจะนําไปพิจารณาว่า              
มีนัยสําคัญหรือไม่ต่อไป ส่วนคําตอบว่าไม่มีกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องที่ถาม แสดงถึงการออกแบบสอบถามท่ีไม่มี
ประสิทธิภาพ ผู้จัดทําควรระวังในเร่ืองน้ี ในแบบสอบถามควรมีช่องคําอธิบาย/คําตอบ เพ่ือจดข้อความว่า                
ผู้ประเมินมีการทดสอบการปฏิบัติงาน หรือสังเกตการณ์ปฏิบัติงานจริง หรือมีการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน             
ที่เก่ียวข้องเพ่ือทดสอบความถูกต้องของคําตอบที่ได้รับจากการสอบถาม และเพ่ือสรุปคําตอบ รวมท้ังอธิบาย              
วิธีปฏิบัติในแต่ละข้อ 
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ขั้นตอนที่ 4 : การดําเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน 
การประเมินผลระดับส่วนงานย่อย 
(1) ผู้ประเมินทําการประเมินเก่ียวกับการมีอยู่และความเหมาะสมของห้าองค์ประกอบของการควบคุม

ภายใน และการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในของกิจกรรมต่าง ๆ ของส่วนงานย่อยโดยใช้แบบประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ให้ศึกษาการใช้แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในใน 
ภาคผนวก ก โดยเฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับการทดสอบคําตอบที่ได้จากการสอบถามว่าเป็นไปตามที่ปฏิบัติจริง) 

(2) ผู้ประเมินรว่มกันประเมินการควบคุมภายในที่มีอยู่ของกิจกรรมต่าง ๆ ที่ตนเองรับผิดชอบโดยการ
ทดสอบการมีอยู่จริงและการปฏิบัติงานจริงของระบบการควบคุมภายใน โดยอาจใช้วิธีสอบถามหรือสมัภาษณ์
ผู้ปฏิบัติงานจริงและผู้เก่ียวขอ้ง รวมทั้งการตรวจสอบเอกสารหลักฐานทีเ่ก่ียวข้องกับวงจรปฏิบัติงานของกิจกรรมที่
ทดสอบกับการสังเกตการณ์การปฏิบัติงานจริง แล้วบันทกึไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

(3) ผู้ประเมินรว่มกันประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ที่เก่ียวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมต่าง 
ๆ โดยเริ่มด้วยการระบุปัญหา อุปสรรค เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นแล้วส่งผลให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ตามท่ีได้กําหนดไว้ในขั้นตอนที่ 2 โดยอาจพิจารณาใช้แบบสอบถามการควบคุมภายในตามภาคผนวก ข 

 
การประเมินผลระดับหน่วยรับตรวจ 
การประเมินผลในระดับหน่วยรับตรวจ เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส/คณะทํางานควรประเมินกิจกรรมหลัก ซึ่ง

มีผลสําคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจหลัก และวัตถุประสงค์โดยรวมของหน่วยรับตรวจ โดยรวมผลการ
ประเมินระดับส่วนงานย่อย และถ้าจําเป็นให้ประเมินเพ่ิมเติมตามข้ันตอนที่กล่าวข้างต้น เพ่ือสนับสนุนข้อสรุป
เก่ียวกับประสิทธิผลของการควบคุมภายในของระดับหน่วยรับตรวจโดยรวม 

 
ภาพ  ขั้นตอนการประเมินผลการควบคุมภายใน 

 
ที่ประชุม  :  รับทราบ 
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นายสมชาย  สําอางค์กาย : 

ประเด็นการประชุมที่  12  การเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ขอให้สถานศึกษา ได้ตรวจสอบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสถานศึกษาใดดํารงตําแหน่งครบ
วาระ 4 ปีให้สถานศึกษาดําเนินการ ดังน้ี 

1. สถานศึกษาดําเนินการสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้แล้วเสร็จภายใน              
90 วัน 

2. จํานวนคณะกรรมการ (กฎกระทรวงข้อ 1 และข้อ 2) 
2.1 สถานศึกษาขนาดเล็ก จํานวนนักเรียนไม่เกิน 300 คน ให้มีคณะกรรมการ จํานวน 9 คน 
2.2 สถานศึกษาขนาดใหญ่ จํานวนนักเรียนเกินกว่า 300 คนขึ้นไป ให้มีคณะกรรมการ จํานวน 15 คน 

3. เสนอรายชื่อผู้ได้รับเป็นประธานกรรมการ และกรรมการต่อผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
พิจารณาแต่งต้ัง (กฎกระทรวงฯ ข้อ 5(6)) 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
ที่ประชุม  :  รับทราบ 
 

ประเด็นการประชุมที่ 13  โครงการปักหมุดพิกัดสถานที่ราชการ 
 

 การปักหมุดพิกัดสถานที่ราชการ บนแอปพลิเคชัน Longdo Map ในระบบ Android ภายใต้โครงการ
พัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen  
Feedback) และโครงการการยกเลิกสําเนาเอกสารราชการ (No Copy) ตามข้ันตอนดังน้ี 
 1. ลงทะเบียนรับ Username และ Pasword ทางเว็บไซต์ citizen.info.go.th 
 2. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน LONGDO  MAP 
 ขอให้สถานศึกษาดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 
ที่ประชุม  :  รับทราบ 
 
เวลา 13.00 น. 
ประธาน :  นายชูศักด์ิ  ชูช่วย  ดําเนินการประชุม สรุปประเด็นการประชุม ได้ดังน้ี 

1. การจัดประชุมสัมมนาฯ ตามโครงการฯ ครั้งต่อไปจะดําเนินการปรับปรุงในด้าน 
1.1 เน้ือหาการนําเสนอ 
1.2 เวลาที่นําเสนอ 
1.3 การสอบถาม/ซักถามข้อราชการ 
1.4 การจัดรูปแบบห้องประชุม 
ต้องปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุด คิดใหม่ และทําวิธีการใหม่ ผลลัพธ์จะต้องแตกต่างจากเดิม                

ผลสุดท้ายต้องการคุณภาพของผู้เรียน (ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน) และยั่งยืน 

2. พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ.2560 

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่การเงินของ
โรงเรียน ไปเมื่อวันที่ 7-8 เมษายน 2561 ขอให้ผู้เก่ียวข้องได้ไปศึกษารายละเอียด และดําเนินการที่เก่ียวข้องให้
เป็นไปตามระเบียบฯ ด้วย  
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3.  การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 

- การจัดทําหลักสูตรของสถานศึกษา  ให้สถานศึกษาตรวจสอบ เพ่ือการแก้ไข/ปรับปรุง ให้เป็นปัจจุบัน  
เมื่อดําเนินการเสร็จแล้ว นําเข้าคณะกรรมการสถานศึกษา และประกาศใช้ต่อไป 

4. การจัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ประจําปงีบประมาณ 2561 
-   ใหส้ถานศึกษาดําเนินการศึกษารายละเอียดและดําเนินการตามข้ันตอนที่แจ้งข้างต้น และจัดทํารายงาน

ตามแบบ ปอ. (หน่วยรับตรวจ รร./สพท./สพฐ.) และแบบ ปย. (หน่วยงานย่อย) 

5. การคัดกรองนักเรียน 
การคัดกรองนักเรียน ให้นําข้อมูลที่มีอยู่ และเช่ือถือได้ ให้ตรวจสอบดําเนินการกรอกข้อมูล                

การคัดกรองนักเรียนพิเศษ เพ่ิมขึ้นทุกปี  เช่น  โรงเรียนรายงานนักเรียนคนหน่ึง เรียนอยู่ช้ัน ป.1 เป็นเด็กปกติ,     
ช้ัน ป.2 เป็นเด็กปกติ, ช้ัน ป.3 เป็นเด็กพิเศษ ขอให้โรงเรียนได้ตรวจสอบข้อมูลในกรณีดังกล่าวให้ละเอียด 
รอบคอบ (เพ่ือป้องกันมิให้เกิดปัญหา หากเกิดกรณีผู้ปกครองร้องเรียนว่า บุตรของตนเองเป็น เด็กปกติ) ขณะน้ี 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้แจ้งให้โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลนักเรียน และให้โรงเรียนยืนยันข้อมูลแล้ว  
ผอ.พูนศักด์ิ :   เด็กพิเศษ ได้ช้ีแจงกับผู้ปกครอง ตามแบบคัดกรอง และผู้ปกครองยอมรับว่า เป็นเด็กพิเศษ ต่อมา

ผู้ปกครองย้ายนักเรียนออก ไปเรียนต่อที่โรงเรียนอ่ืน  
ประธาน :  ใหโ้รงเรียนดําเนินการจัดส่งเอกสารการย้าย โดยตรงกับโรงเรียนที่รับย้าย 

6.  การสํารวจรายการที่ดิน และรายการอาคาร/สิ่งปลกูสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุของสถานศกึษา 
ตามท่ี สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 1 ได้แจ้งรายละเอียดการดําเนินการดังกล่าวข้างต้น ขอให้โรงเรียน

ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 
- โรงเรียนใดต้ังอยู่บนที่ราชพัสดุ ไม่อยู่ในความดูแลของ สพท.  
- การใช้ประโยชน์จากที่ราชพัสดุ 
- นโยบายของ สพฐ. จะไม่ส่งคืนที่ราชพัสดุ 

ดังน้ัน  โรงเรียนใดไม่ทราบได้ครอบครองที่ราชพัสดุบ้าง ให้แต่ละโรงเรียนตรวจสอบว่า โรงเรียนมีที่ดิน
ใดบ้าง ก่ีแปลง ให้เป็นปัจจุบัน จัดเก็บเอกสารเป็นแฟ้ม/เป็นข้อมูลทีส่่งมอบงานด้วย ส่งมอบให้รักษาการ 

 อํานาจการขออนุญาตในการใช้ที่ราชพัสดุ ที่อยู่ในความดูแลของโรงเรียน เป็นหน้าที่ของ ผอ.รร.                       
ให้ขอความเหน็ชอบจากกรรมการสถานศึกษา ก่อนอนุญาตให้ใช้ที่ราชการพัสดุ                              
ถ้าอยู่ในเขตฯ เป็นอํานาจของ ผอ.สพป. (อนุญาตเฉพาะผู้ขอใช้ อยู่ในสังกัดเดียวกันเท่าน้ัน)  

 โรงเรียนมีอํานาจให้ใช้ได้ไม่เกิน  2 ไร่ หากเกิน 2 ไร ่เป็นอํานาจของ สพฐ. โดยจะอนุญาตให้หน่วยงาน
ต่างสังกัดใช้ที่ดินแปลงนั้น เฉพาะกรณีที่เก่ียวข้องกับการศึกษาเท่าน้ัน 

 ที่ดินในความรับผิดชอบของโรงเรียน แปลงใดยังไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือว่างเปล่า ขอให้โรงเรียนได้ใช้ที่ดิน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ปลูกพืชเศรษฐกจิ โดยปิดป้ายประกาศไว้  “สวนปาล์มเฉลมิพระเกียรติ”                 
โดยระดมทุกภาคส่วนร่วมจัดกิจกรรมดังกลา่ว เป็นต้น 
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7.  การจัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.สุราษฎรธ์านี เขต 1 
ตามที่ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 กําหนดจัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดทุก

คน  ในแต่ละอําเภอ  ไปเ ม่ือวันที่ 9,  10, 19, 26, 29 มกราคม  2561 เ พ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ                 
ในการดําเนินการตามนโยบายของ สพฐ., สร้างภาพลักษณ์ของโรงเรียน และแก้ปัญหาจากสาเหตุการเข้าใจที่ไม่
ตรงกันระหว่างโรงเรียน  ชุมชน ไปแล้วน้ัน 

ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษา ได้ดําเนินการตามกฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย
ปรับกระบวนการคิด สร้างการทํางานเป็นทีม 
 

8. แนวโน้มการจัดการศึกษาในอนาคต 
ทุกปีมีสถิติการเกิดของเด็ก ปีละ 1 ล้านคน ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา อัตราการเกิดน้อยลง ปี 2560                 

มีอัตราการเกิด 600,000 คน  ในอนาคตจะลดลง กลุ่มคนท่ีเป็นวัยทํางาน 20 ล้านคน สัดส่วนผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น          
เรื่อย ๆ  คาดว่าในอนาคตน่าจะส่งผลกระทบในการจัดการศึกษาอย่างแน่นอน ฝากให้ผู้บริหารฯได้ปรับ
กระบวนการคิดและกระบวนการทํางานที่เป็นทีมด้วย  
 
เลิกประชุม  15.00 น. 
 
 

ผู้จดบันทึกประเด็นการประชุม : นางดวงมณี  ฉมิพล ี
นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ 
 

ผู้ตรวจบนัทึกการประชุม : นายสมชาย  สาํอางค์กาย 
ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ 
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รายช่ือผู้เข้าประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศกัยภาพและประสิทธิภาพสําหรับผูบ้ริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 

วันที่  30 พฤษภาคม  2561 
ณ  โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ผู้เข้าประชุม   

 สพป.สฎ.1   

1 นายชูศักดิ์  ชูชว่ย ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

2 นายสัญญานนท ์ พรหมมณ ี รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  

3 นายไพจิตร  รกัษาสรณ์ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

4 นายสมชาย  สําอางค์กาย ผอ.กลุ่มอํานวยการ 

5 นายชูศักดิ์  แกว้นุ่น ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 

6 นางสาวประภาพรรณ  รอบคอบ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 

7 นางศิริพร  หนชู่วย ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
8 นางอารยี์  นิลเอก นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ (ปฏิบัติหน้าที่)  

ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารการเงนิและสินทรัพย ์
9 นางสาวพิณิวรรณ  อินทเชือ้ ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

10 นางนิภาภรณ์  ประพันธ ์ นักตรวจสอบภายในชํานาญการ (ปฏิบัติหน้าที)่  
ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน 

 อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  

11 นางสาวสุพรรณี หิริศักดิ์สกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนยงู 

12 นายชํานาญ หนูจีนเส้ง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซอย 10 

13 นายอโณชัย  วิเศษกล่ิน ผู้อํานวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง  

14 นางธนิกานต์  กาฬวจันะ ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านซอย 2 

15 ว่าที่ พ.ต.มนตร ี อินทร์แก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท่าเพชร 
16 นายสุนัย  ตรียทุธ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางใหญ่  

17 นางขวญัใจ  บญุสินธุ์ ผู้อาํนวยการโรงเรียนชุมชนวดัสุนทรนิวาส 

18 นางสาวอนุธิดา  อักษรกูล ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสมหวัง 

19 นางจรยิา  ซึ้งสุนทร ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสุชน 

20 น.ส.รยิาภรณ์  ยงคณะ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดักลางใหม่ 

21 นายนันทวัฒน์  สุวรรณนติย ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดโพธิ์นมิิต  

22 นางยุพา  ลิมสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัทา่ทอง 

23 นายสุชาติ  ราชแป้น ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสันติสุข  

24 นางปุญชรัศมิ์  ชัยบุญ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดันทีคมเขต 

25 นายวัฒนา  ชัยสวัสดิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัแหลมทอง  
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26 นายศุภชัย  เวชกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธาน ี

27 นายวีระพงค์  ไชยามาตย ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโพหวาย 

28 นายมีศักดิ์  ศรรีักษา ผู้อํานวยการโรงเรียนวดับางใบไม้ 

29 นางฐิตริัตน์  อทุัยรตัน์ ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองสุข 

30 นางสาวสุดใจ  สุวรรณวิเชียร ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัชลธาร  

31 นายศรีเพชรวัชร  ศรีเมอืง ผู้อํานวยการโรงเรียนวดับุญบันเทิง  

32 นายกฤษณะ  นคิมประศาสน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง 

 อําเภอกาญจนดิษฐ์   

33 นายจํานงค์  นวลขาว ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองสระ  

34 นางสุนิษา  ชูพฒัน์พงศ์ ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดคงคาล้อม 

35 นางพูนสุข  เผือกเดช ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านม่วงลีบ 

36 นายนฤนาท  สงพรหม ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกําสนประชาสรรค์  

37 นายจรูญ  เมืองเสน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกําสนราษฎรอ์ุทิศ 

38 นายพีระยศ  แท่นจันทร ์ ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดเขานางเภา 

39 นายสุติยะ  ชูหนู ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัวังไทร 

40 นายประพฤติ  สายเป้า ครูชํานาญการ (รกัษาการ) ผู้อาํนวยการโรงเรยีน บ้านคีรีรอบ 

41 นายวินัย  จันทร์สว่าง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไสใน  

42 นายสัญญา  รอดดํา ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแม่โมกข์  

43 นายอมรพจมาน  พรหมพัฒน ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบ่อน้ําร้อน 

44 นายรัฐพงษ์  พงศาปาน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านกงหนงิ 

45 นายเสวก  เอียดนิมิต ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านศิลางาม 

46 นายประวิทย์  เพชรรกัษ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดับ้านใน 

47 นายสุริยา  จันทร์สงค์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 

48 ว่าที่ ร.ต.อัมโร  รักช่วย ผู้อํานวยการโรงเรียน ไทยรฐัวิทยา ๘๘  (บ้านคลองควน) 

49 นางภาวนา  เทพทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัอุทยาราม  

50 นายจิตณรงค์  ชัยชนะ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนหลวง 

51 นายนิคม  บัวแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัประสพ 

52 นายบุญจันทร์  รุ่งฟ้า ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนสน 
53 นางวิมลรัตน์  ก่อบุญขวัญ ผู้อํานวยการโรงเรียน วดัดอนยาง 
54 นางสาวเพ็ญจา  จันทร์ชุมแสง ครู (รกัษาการ)  ผู้อํานวยการโรงเรยีนบ้านท่าโพธ์ิ  
55 นายสาธิต  สร้างสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัเขาพระน่ิม 
56 นายพูนศักดิ์  นาคครื้น ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 

  57 นางรัตน์เกล้า  จันทร ครู (แทน)  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบ่อโฉลก  

58 นายขวัญชยั  ชชู่อเกต ุ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านทับทอ้น 
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59 นายพินิต  แสงแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางสําโรง 

60 นายจรูญศักดิ์ เอกเพชร ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัเขาแก้ว 

61 นายสุเทพ  ประเสริฐ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัแสงประดิษฐ ์

62 นายวินัย  เมฆเสน ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัวชิรประดิษฐ ์

63 นายมานิต  จิตสงค์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดันิกรประสาท  

64 นายพรทิพย์  เพชรเกื้อ ผู้อํานวยการโรงเรียน วัดกาญจนาราม 

65 นายสุรเชษฐ์  ปานแดง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองเปล  

66 นางจุร ี วิชิตแยม้ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัพ่วง 

67 นางพิลาวรรณ  ชัยรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปากกะแดะ 

68 นายวันชัย  เกิดพัฒน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท่าเสาเภา  

69 นายสุขสวัสดิ์  จิตติอาภรณ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดักงตาก 

70 นายทนงศักดิ์  ถุงทอง ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนราชา 

71 นายทนุพันธ์  หริัญเรือง ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านหว้ยด่าน 

72 นายสุเชต  ศรีกวางทอง ครู (รกัษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหวัหมากบน 

73 นางสุริยา  เครอืรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหวัหมากล่าง 

74 นายสมพร  ศรสุีนทร ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหว้ยโศก 

75 นายธงชัย  หิมทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน  

76 นายสิรวิชญ์  ทองปรีชา ผู้อาํนวยการโรงเรียนบ้านไสขาม 

77 นางศุภรัตน์  เทพเล่ือน ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัปากคู 

78 นายสิทธิพล พรหมมณ ี ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไสตอ 

79 นายโกวิทย์  หตีนาคราม ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคลองกรูด  

80 นางดวงพร  ดุษฎี ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัพุฒ 

81 นางจิรฉัตร  ไชยสกุล ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านควนนิมิต 

82 นางไพเราะ  ใจจ้อง ครู (รกัษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านวงัหวาย 

 อําเภอดอนสัก   

83 นายจรัญ  ทําการเหมาะ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านคลองคราม 

84 นายโสวัฒน์  เส้งประถม ครู (รกัษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนองค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ 9 

85 นายสมใจ  สิกขวัฒน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี 

86 นายจําลอง  คงสุข ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัคีรีวง  

87 นางสุณี รกัเมือง ติจันทึก ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ)  ผู้อาํนวยการโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี  

88 นายรังสฤษฎ์  พิณนุราช ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคอกช้าง 

89 นางจิรพรรณ  สิกขวัฒน ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านดอนเสาธง 

90 นายธรากร  สงฤทธิ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดันอก  

91 นางอนงค์นาฎ  ทองยวน ผู้อํานวยการโรงเรียน บ้านศรีชยัคราม 
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92 นายสําราญ  ศรีอภัย ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดชลคราม 

93 นายศิรุต  สุขคุ้ม ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดนทีวฒันาราม  

94 นายคํารณ ช่วงชุณห์ส่อง ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนางกํา 

95 นายทศพร  ประยูรบุตร ผู้อํานวยการโรงเรียน ชุมชนวดัวิสุทธิชลาราม 

96 นางสาวอารี  มลไชย ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเกาะนกเภา 

97 นายพลูสวัสดิ์ ใจเต็ม ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลวดัเขาสุวรรณประดิษฐ ์

98 นายอนันต ์ ปานสังข ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปากดอนสัก 

99 นางถนอมศรี  เดชศร ี ครูชํานาญการ (รกัษาการ)  ผู้อาํนวยการโรงเรยีนบ้านห้วยเสียด  

100 นางสาวรัตนวรรณ  นันทเกษตร ผู้อํานวยการโรงเรียน วดัสิงขร 

101 นายวิชัย  มาศศรี ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านน้ําฉา  

102 นางสาวจรรยา  เจ๊ะเหยง ผู้อํานวยการโรงเรียนเกาะพลวย 

 อําเภอเกาะสมุย   

103 นายวิสาร  บุญล่ี ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนธปู 

104 นายบัญญัติ  พลูผล ผู้อํานวยการโรงเรียนบา้นอ่างทอง 

105 นางสาววรรณา  จินา ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัแจ้ง 

106 นายทวี  ลัภกิตโร ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดนาราเจริญสุข 

107 นายพุทธพันธุ์  พรหมรักษ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัคีรีวงการาม 

108 นางพิไลวรรณ  ไชยราช ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหน้าค่าย 

109 นายจักรพงศ์  อินทรเ์จรญิ ผู้อํานวยการโรงเรียน วดัสันติวราราม 

110 นายคําพูน  วันนา ผู้อํานวยการโรงเรียน วดัประเดมิ 

111 นายเอกนรินทร ์ บุณยะโพธิ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียน วดัคุณาราม 

112 นางมลิวัลย์  บญุล่ี ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดกลาง  

113 นางสาวกิตยิา  เก้าเอีย้น ผู้อํานวยการโรงเรียนวดับุณฑรกิาราม 

114 นางสาวนฤมล  ทองนุ่น ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 

115 นายโสมนัส  ศรีขวัญ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหาดงาม 

116 นายธาดา  อกัษรช่ืน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปลายแหลม 

117 นางมนพัทธ์  เพ็งทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแหลมหอย   

118 นางวณิชชา  เดีย่ววาณิชย ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัภูเขาทอง 

119 นายจิรกิตต์  การประกอบ ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด 

120 นางสาวอัจฉรา  สมหวัง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางรกัษ ์
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 อําเภอเกาะพะงัน   

121 นายวัชรินทร์  วรเวทย์ชลิต ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านใต้ 

122 นายสิทธิพล ลีแสน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านท้องนายปาน 

123 นางสิริภรณ์  พาทีธรรม ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหาดริน้ 

124 นายวิโรจน์  ทองถงึ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเกาะเต่า 

125 นายสุวัช  เพียรเกษตร ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัราษฎร์เจริญ 

126 นางสาวคณิศรณ์ิชา  สมทรง ครู (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน 

127 นางสาวนิภาพร  บินสัน ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโฉลกหลํา 

128 นางกรรณิกา  โอชม ผู้อํานวยการโรงเรียนวดัสมัยคงคา 

129 นายเอกชยั  ปานชนะพงศ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านศรธีน ู

ผู้เข้าร่วมประชุม  

1 นายชาญชัย  ชืน่พระแสง ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 

2 นางสายตา  แกว้ศรีมนต ์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 

3 นางอรณุศรี  จงจิตต ์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 

4 นายไพศาล  เพง็กุล ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 

5 นางสาวนลิน  เล็กมาก ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 

6 นางสาวนิภาพร  ทิพย์แกว้ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 

7 นางณธาอร  ทองปรีชา ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ 

8 นางสาวจิราวรรณ  ศรีวิเวก ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ 

9 นางอรญัญา  มสีูสุทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ 

10 นางดวงมณี  ฉิมพลี นักจัดการงานทัว่ไปชํานาญการพิเศษ 

11 นางสิรภัทร  เซีย่งฉิน นักประชาสัมพนัธ์ชํานาญการ 

12 นางสุมณฑา  วงศ์วิเชียร นักจัดการงานทัว่ไปชํานาญการ 

13 นางสาวณัฏยา  เขียวสวัสดิ ์ เจ้าหน้าทีธุ่รการ 

14 นายสมชาย  คชไพร นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

15 นายพิชัย  ภัทธยิธน ี นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

16 นายเจด็จ  หนแูกล้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1 นายผัน  หอมเกต ุ รอง ผอ.สพป.สุราษฎรธ์านี เขต 1 
2 นายสุมนต์  ศิรธิรรม รอง ผอ.สพป.สุราษฎรธ์านี เขต 1 
3 นายมนต์ชัย  วุฒิพงศ์ รอง ผอ.สพป.สุราษฎรธ์านี เขต 1 
4 นายภัทรพล  บญุนาค ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านวงัทองสามัคคี 

  
 


