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สรุปประเด็นการประชุมสัมมนาการเสริมสรางศักยภาพการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ                            

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

วันท่ี  28  กนัยายน  2561 
ณ  โรงแรมไดมอนดพลาซา จังหวัดสุราษฎรธานี 

เวลา 09.00 – 10.30 น. 
ประธานในที่ประชุม : (นายชูศักดิ์  ชูชวย)  ผอ.สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

1. จุดเทียน-ธูปบูชาพระรัตนตรัย 
2. ท่ีประชุมรวมกันสวดมนตไหวพระ 
3. รองเพลงสรรเสริญพระบารมี 

ประธาน : กลาวเปดประชุม การดําเนินงานในรอบปของ สพป.สฎ.1 มีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ และ
ขอขอบคุณรวมกันขับเคลื่อนตามนโยบายฯ ใหประสบผลสําเร็จไปไดดวยดีและแจงเรื่องความเคลื่อนไหว
จากการประชุม ผอ.สพท./รอง ผอ.สพท. ท่ัวประเทศ ระหวางวันท่ี  25-27 กันยายน 2561              
ณ โรงแรมไมดาน แกรนดทราวดี จังหวัดนครปฐม 

รองฯ ผัน :  สาระสําคัญจากการประชุม ผอ.สพท./รอง ผอ.สพท. ท่ัวประเทศ สรุปไดดังนี้ 
1. ประธานพิธีเปดประชุม โดย เลขาธิการ กพฐ. (นายบุญรักษ  ยอดเพชร)                                        

การทํางานเนนผูเรียนและหองเรียนเปนสําคัญ  
2. โครงการอาหารกลางวัน จัดใหครบ 200 วัน นม 260 วัน เนนการใชจายงบประมาณอาหาร

กลางวันเปนไปตาม school run  
3. น้ําดื่มนักเรียน โรงเรียนดําเนินการจัดใหมีเครื่องกรองน้ํา ตามรูปแบบรายการท่ี สพฐ . กําหนด 
4. กฐินพระราชทาน ประจําป 2561 ในวันศุกรท่ี 2 พฤศจกิายน 2561 ณ จวัดเจ็ดยอด จ.เชียงราย  
5. ไดอารี่ สพฐ. ประจําป 2562 ขณะนี้กําลังดําเนินการ เปดจองไดภายในเดือนตุลาคม 
6. หนังสือวันเด็กแหงชาติ ขณะนี้กําลังดําเนินการ 
7. โครงการ Eng for on ภาคละ 1 โรงเรียน สําหรับภาคใต โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ จังหวัด

นครศรีธรรมราช  เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนอังกฤษจากชาวตางชาติ เปนโรงเรียนขนาดกลางไมไกล
เมือง ปตอไปจังหวัดละ 1 โรง 

8. กิจกรรมสงเสริม พลศึกษา (กีฬา 4 ประเภท วายน้ํา, มวย, ยิมฯ และกรีฑา) เพ่ือใหนักเรียนได
พัฒนาเปนนักกีฬา  

9. การศึกษาเพ่ืออาชีพ เนนในโรงเรียนขยายโอกาสฯ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห ,                                
โรงเรียนสอนคนตาบอด 

10. การประเมินคุณภาพและประกันคุณภาพการศึกษา มีการประเมินภายในกอน SAR                        
ตอบคําถาม 3 เรื่อง (1) โรงเรียนมีคุณภาพระดับใด (2) ขอมูลสนับสนุนในการดําเนินการ                             
ที่เปนรูปธรรม (3) มีขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพท่ีเพ่ิม 1 ระดับ  ในรอบแรกจะประเมิน
กลุมโรงเรียนประชารัฐ 

11. การประเมินภาษาอังกฤษ ชั้น ม.1 และ ป.3  โดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนผูดําเนินการ  
12. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เปลี่ยนเปนชื่อเปน “งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหตัถกรรม 

วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปการศึกษา 2561” กําหนดใหจัดท้ัง 4 ภาค                                   
ในสวนภาคใต ระหวางวันท่ี 8-10 มกราคม 2562 จังหวัดตรัง  

13. กิจกรรมลูกเสือ เนนทักษะชีวิตการสรางเด็กใหเปนคนดี มีคุณธรรม ปหนาชุมนุมลูกเสือโลก               
ประเทศสหรัฐฯ 
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14. การพัฒนาครู ท้ังระบบ คูปองครู การเบิกจายเงินงบประมาณ ให ผอ.สพป. ประเมินครูหลังจาก

อบรม 30 วัน 
15. PLC ใหครูอบรมเปนวิทยากรใหเพ่ือนครูท่ีโรงเรียน จัดการเรียนรูภายในสถานศึกษา  
16. TEPE ออนไลน ยังมีการดําเนินการ 
17. สํานักเทคโนโลยี เนนลดการใชกระดาษ รอยละ 10 ตอป โดยใช QR Code แทน 
18. โรงเรียนท่ีมี DLTV จะจัดสรรงบประมาณสําหรับซอมแซม 
19. กพร. จะดําเนินการสรรหา ผอ.รร. , รอง ผอ.รร. หลักเกณฑจะแจงใหทราบตอไป                                            

ผูผานการคัดเลือกจะแตงตั้งกอนฯการพัฒนา  15 ตุลาคม 2561   
20. ธุรการโรงเรียนและนักการภารโรง  จะดําเนินการจัดใหครบทุกโรงเรียน  ไดเงินเดือน 9,000 บาท  

วางลงเม่ือไหรใหสงคืนกับไปยัง สพฐ.   
21. Boot  came  ใหมหาวิทยาราชภัฏ เปนผูดําเนินการ   

 
เวลา 10.30-12.00 น. 

บรรยายพิเศษ เรื่อง “การปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”                  
โดยพระอาจารย รองศาสตราจารย ดร.มารุต  เขมโก วัดธารน้ําไหล อ.ไชยา จ.สุราษฎรธานี   

- การกําหนดลมหายใจ : ลมหายใจคือชีวิต  ชีวิตคือลมหายใจ ชีวิตคือการตอสู 
- ผูบริหารฯ คือผูนําการเปลี่ยนแปลง เม่ือเปลี่ยนแปลงแลว ตองทําอยางตอเนื่องไมนอยกวา 21 วัน  
- ผูแกปญหา ผูสรางปญหา ม่ันฝกจิตใหเบิกบาน / ถาเราใจเด็ด สําเร็จทุกเรื่อง 
- ตน...คือใคร มีหนาท่ีอะไร จะตองทําหนาท่ีอยางไร  

เวลา 13.00 – 15.00 น.  
ประเดน็ประชุมสัมมนาท่ี  1  :  การติดตาม นิเทศ ตรวจสอบการจัดการศึกษา  
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กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ไดดําเนินงานตามภารกิจ ในการติดตามตรวจสอบ 

และประเมินผลการจัดการศึกษา ปงบประมาณ 2561  ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  มีการแต งตั้งคณะอนุกรรมการ จํานวน  3 ชุด  
ไดแก   

1) อนุกรรมการติดตามผลการจัดการศึกษา    
2) อนุกรรมการตรวจสอบผลการจัดการศึกษา และ 
3) อนุกรรมการประเมินผลการจัดการศึกษา   

และอนุกรรมการแตละคณะ  ไดรวมกันวิเคราะหงาน ออกแบบเครื่องมือในการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผล
การจัดการศึกษา ตามขอบขายงานดานวิชาการ  ดานการบริหารท่ัวไป ดานการบริหารบคุคล และดานการบริหาร
งบประมาณ  ซ่ึงเก่ียวของกับงานดานนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป  แผนการประเมิน
รายงานตามภารกิจสวนราชการ  มาตรฐานการดําเนินงานของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือใหไดขอมูล
สารสนเทศ นํามาวิเคราะห สังเคราะหใหเห็นถึงจุดเดน จุดพัฒนา  มีสถานศึกษาเปาหมาย  จัดทําแผนนิเทศ
การศึกษา เพ่ือชวยเหลือ แนะนําโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  ในเรื่องดังกลาวคณะทํางานท่ีไดรับการแตงตั้งไดไป
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลแลวเสร็จ และไดวิเคราะหขอมูลพบวามีโรงเรียนกลุมเปาหมายท่ีศึกษานิเทศกจะ
ลงไปนิเทศ แตละรายการ โดยจะเริ่มออกนิเทศในชวงเปดภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561  
ท่ีประชุม : รับทราบ 
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ประเดน็ประชุมสัมมนาท่ี 2 : แนวปฏิบัติการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
พ.ศ.2561 และแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พ .ศ.2561 

 
 

 
http://gg.gg/doungmani001 

 

2.1  ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ   ประกาศใชมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ .ศ.2561 ฉบับลงวันท่ี                
6 สงิหาคม พ.ศ.2561 ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ.2561 นั้น เพ่ือใหการดําเนินงา นประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาเปนไปตามเจตนารมณตามกฎกรวงฯ สทศ .สพฐ . ไดจัดดําเนินการจัดทํา                   
แนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับใหสถานศึกษาใชเปนแนวทางดําเนินงานฯ ดังนี้ 

2.1.1  ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่องแนวปฏิบัติการดําเนินงา นประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ .ศ.2561 ซ่ึงลงนามโดยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา            
ข้ันพ้ืนฐาน (นายบุญรักษ ยอดเพชร) ณ วันท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

2.1.2 แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยระดบัการศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน 
และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนยการศึกษาพิเศษ  

2.2  สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 ไดจัดสงไฟลเอกสารท้ัง 2 ฉบับดังกลาว ไปยัง สถานศึกษาในสังกัด            
ทุกแหงแลว ใหสถานศึกษาสามารถนํา “เอกสารแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับ
ปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานศูนยการศึกษาพิเศษ ”ดังกลาว ไปใชเปนกรอบ
ในการประเมินตนเอง (Self-Assessment) หลังจากนั้น สถานศึกษาจึงจั ดทํารายงานการประเมินตนเอง           
(Self-Assessment Report: SAR) เพ่ือสะทอนใหเห็นวาสถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาอยูในระดับใด (จากระดับคุณภาพจํานวน 5 ระดับ ) พรอมมีการนําเสนอขอมูล หลักฐาน เอกสาร               
เชิงประจักษ และแผนการพัฒนาคุ ณภาพสถานศึกษา เพ่ือใหมีคุณภาพดีข้ึนตอไปอยางไร โดยการจัดทํา SAR              
ไมมีโครงสรางตายตัว แตข้ึนอยูกับบริบท สภาพ และความตองการของสถานศึกษา ไมเนนจํานวนหนาของเอกสาร 
แต SAR ควรสะทอนใหเห็นคุณภาพของการดําเนินงานดังกลาวขางตน   ในขณะท่ีสถานศึกษากําลังดําเนินการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษานั้น สถานศึกษาแตละแหงสามารถท่ีจะประเมินตนเอง (Self-Assessment) ไดใน              
ทุกชวงเวลาของการปฏิบัติงาน เพ่ือสะทอนวาคุณภาพสถานศึกษามีคุณภาพอยูในระดับใด (ณ เวลาท่ีประเมิน ) 
ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยใช ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษท่ีเปนอยู /มีอยูใน
ขณะนัน้   

2.3  สถานศึกษาท่ีเปนกลุม โรงเรียนประชารัฐ  จะเปนกลุมแรกท่ีจะเขารับการประเมินภายนอก รุนแรก                  
ป 2561  

2.4  สพฐ.  มีหนาท่ีพัฒนาผูประเมินภายนอกจากกลุมหนวยงานตนสังกัดและกลุมผู บริหารสถานศึกษา 
และ สมศ.มีหนาท่ีรับผิดชอบคาใชจายในการประเมินคุณภาพภายนอก 

2.5  สําหรับการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนใหปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง 
การประกันคุณภาพการศึกษา 2561 

จึงแจงมาเพ่ือทราบ 
ท่ีประชุม : รับทราบ 
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ประเดน็ประชุมสัมมนาท่ี 3  : กฎ ก.ค.ศ.วาดวยอํานาจการลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน                  
พ.ศ.2561 

 
 

 
http://gg.gg/doungmani003 

 

 ดวย ก .ค.ศ. ไดออกกฎ ก .ค.ศ. วาดวยอํานาจการลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือน  พ.ศ.
2561 ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 135 ตอนท่ี 61ก วันท่ี 20 สงิหาคม 2561 และมีผลใชบังคับในวันท่ี 
20 สงิหาคม 2561  
ท่ีประชุม : รับทราบ 
  

ประเดน็ประชุมสัมมนาท่ี 4  : การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 

 

 
http://gg.gg/doungmani004 

ประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2561 ขอ 3 (10) กลุมกฎหมายและคดี ใหปฏิบัติงานข้ึนตรงกับผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
ท่ีประชุม : รับทราบ 
 

ประเดน็ประชุมสัมมนาท่ี 5 คําสั่ง สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 ท่ี 269/2561 สั่ง ณ วันท่ี 18 ก.ย. 61                       
เรื่อง ใหขาราชการปฏิบัติหนาท่ี 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานั กงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                         
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 และ สพป .สุราษฎรธานี เขต 1 ไดออกคําสั่ง ท่ี 269/2561 สั่ง ณ วันท่ี 18 ก.ย. 61 ให
ขาราชการปฏิบัติหนาท่ี ดังนี้ 

1. นายภิญโญ  ไมทองงาม ตําแหนงนิติกรชํานาญการพิเศษ กลุมบริหารงานบุคคล 
ปฏิบัติหนาท่ี ผูอํานวยการกลุมกฎหมายและคดี สพป.สฎ.1 

2. นายสิงหนาท  คงทรัพย ตําแหนงนิติกรชํานาญการ กลุมบริหารงานบุคคล 
ปฏิบัติงานกลุมกฎหมายและคดี สพป.สฎ.1 

 

ท่ีประชุม : รับทราบ 
 
 
 
 
 

http://gg.gg/doungmani003�
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ประเดน็ประชุมสัมมนาท่ี 6 โรงเรียนตนแบบสภานักเรียน ประจําป 2561 
 
 

 
http://gg.gg/doungmani002 

 

ดวยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ไดดําเนินการจัดการแขงขันโรงเรียนตนแบบ            
สภานักเรียน  ระดับประเทศ  ประจําป 2561  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมและพัฒนากิจกรรม                 
สภานักเรี ยนใหโรงเรียนไดดําเนินกิจกรรมสภานักเรียนอยางเปนรูปธรรม  นักเรียนไดเรียนรูบทบาทหนาท่ี               
ความเปนพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย  และสํานึกในความเปนชาติไทย  มีสวนรวมในการบริหารพัฒนาโรงเรียน
อยางสรางสรรค  ตามกฎ  กติกา  และหลักเกณฑท่ีกําหนด  สาม ารถขยายผลกิจกรรมสภานักเรียนไดอยาง
ตอเนื่องและยั่งยืน  โดยรับสมัครในระดับประถมและมัธยม (ขยายโอกาสทางการศึกษา) 

ในสวนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1  ไดคัดเลือก 
โรงเรียนบานเกาะเตา  อําเภอเกาะพะงัน  เปนตัวแทนของเขตพ้ืนท่ี  ในระดับขยายโอกาสฯ (ม.1 – ม.3) 
เพ่ือสงเขาแขงขันในระดับประเทศตอไปแลวนั้น 

บัดนี้  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ไดสงประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนตนแบบ สภา
นักเรียน  ระดับประเทศ  และระดับภาค  ประจําป 2561  ซ่ึงโรงเรียนบานเกาะเตา อําเภอเกาะพะงัน  ผานการประเมิน
คัดเลือกเปนโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน  ระดับภาค  ประจําป 2561  และไดรับโลรางวัลจาก  สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีผานมา  สําหรับการรับรางวัล สพฐ. จะแจงใหทราบอีกครั้งหนึ่ง 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบโดยท่ัวกัน 
ท่ีประชุม : รับทราบ 
 
ประเดน็ประชุมสัมมนาท่ี 7  การดําเนินงานจัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนตนแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ 

ประจําป 2561 
 

 
http://gg.gg/doungmani002 

ดวยท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ไดดําเนินการโครงการคัดเลือกโรงเรียนตนแ บบ
อาหารกลางวัน ระดับประเทศ  ประจําป 2561  เพ่ือสนับสนุนใหโรงเรียนดําเนินงานอาหารกลางวันอยางมี
ประสิทธิภาพพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานดานภาวะโภชนาการของนักเรียน  สราง
ความเขมแข็งการบริหารจัดการโครงการของกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันใ นโรงเรียนประถมศึกษา  สราง
ขวัญและกําลังใจของบุคลากรในการปฏิบัติงาน ระดับโรงเรียน ตลอดจนสามารถเปนโรงเรียนตนแบบใหแก
โรงเรียนอ่ืนได 

ในสวนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1  ไดคัดเลือก 
โรงเรียนวัดภูเขาทอง  อําเภอเกาะสมุย   เปนตัวแทนของเขตพ้ืนท่ี  เพ่ือสงเขาแขงขันในระดับประเทศตอไปแลว
นั้น  และตอมาโรงเรียนวัดภูเขาทองไดผานการประเมินดานเอกสาร  ระดับประเทศ  และคณะกรรมการฯ ไดลง
พ้ืนท่ีออกประเมินเชิงประจักษท่ีผานมาแลวนั้น 

http://gg.gg/doungmani002�
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6 
บัดนี้  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ไดประกาศผลกา รคัดเลือกโรงเรียนตนแบบ อาหาร

กลางวันดังกลาวแลว  ซ่ึงโรงเรยีนวัดภเูขาทอง  อําเภอเกาะสมุย  ไดรับการคัดเลือกเปนโรงเรียนตนแบบอาหารกลางวัน  
ระดบัประเทศ อยูในระดับดี

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบโดยท่ัวกัน 

  และไดรับรางวันเปนเกียรติบัตร พรอมเงินสด 15,000 บาท โดยไดสงตัวแทนไปรวม
ประชุม และรับรางวัลเม่ือสิ้นเดือนสิงหาคม 2561 ท่ีผานมา 

ท่ีประชุม : รับทราบ 
 

ประเดน็ประชุมสัมมนาท่ี 8  การลดการใชกระดาษดวย QR Code 
 

  
http://gg.gg/bu3ct 

ผอ.สมชาย :  
ดวย สพฐ. แจงวา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารราชการ (ก.พ.ร.) วา มติคณะรัฐมนตรี เม่ือ

วันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 รับทราบเรื่องการลดการใชกระดาษดวย QR Code และมาตรการยกเลิกการขอสําเนา
เอกสารของทางราชการจากประชาชนเพ่ือใหทุกสวนราชการถือปฏิบัตินั้น 
 สพฐ. ไดแจงแนวทางการดําเนินการลดการใชกระดาษดวย QR Code และมาตรการยกเลิกขอสําเนา
เอกสารของทางราชการจากประชาชน ซ่ึงถือเปนเปาหมายสําคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานภายในองคกร
ในการนําระบบดิจิทัลมาสนับสนุนการทํางานของภาครัฐนําไปสูระบบราชการ 4.0 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติในสวนท่ีเก่ียวของ 
ท่ีประชุม : รับทราบ 
 

ประเดน็ประชุมสัมมนาท่ี 9  กฐินพระราชทาน สพฐ. 
 

 
http://gg.gg/bu3jh 

 ดวย สพฐ. กําหนดการถวายผาพระกฐินพระราชทาน สพฐ. ประจําป 2561 ในวนัศุกรท่ี 2 พฤศจกิายน 
2561 เวลา 09.39 น. ณ วัดเจ็ดยอด ตําบลเวียง อําเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงราย  โดยขอเชิญทานตลอดท้ังผูมีจิต
ศรัทธารวมอนุโมทนาในการถวายผาพระกฐินพระราชทาน ตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
ท่ีประชุม : รับทราบ 
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ประเดน็ประชุมสัมมนาท่ี 10  คูมือการสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

 

http://gg.gg/bu58p 

ผอ.สมชาย :  ไดสงรายละเอียดใน QR Code คูมือการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
ขอใหสถานศึกษาไดศึกษารายละเอียด และตรวจสอบวาคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานหมด

วาระหรือไม กรณีท่ีประธานและกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ  ใหดําเนินการสรรหาและเลือกกรรมการ             
ชดุใหม  ภายใน 90 วันกอนวันครบวาระ และใหผู ซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาประธาน
กรรมการและกรรมการ ซ่ึงแตงตั้งใหมเขามารับหนาท่ี (กฎกระทรวงฯ ขอ 8) 

ขอ 3  องคประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบดวย (กฎกระทรวงขอ 2) 
(1)  ประธานกรรมการ (มาจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิ) 
(2) กรรมการท่ีเปนผูแทนผูปกครอง   จํานวน  1 คน 
(3) กรรมการท่ีเปนผูแทนครู    จํานวน  1 คน 
(4) กรรมการท่ีเปนผูแทนองคกรชุมชน  จํานวน  1 คน 
(5) กรรมการท่ีเปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน  1 คน 
(6) กรรมการท่ีเปนผูแทนศิษยเกา   จํานวน  1 คน 
(7) กรรมการท่ีเปนผูแทนพระภิกษุสงฆหรือผูแทนองคกรศาสนาอ่ืนในพ้ืนท่ี 

 สถานศึกษาขนาดเล็ก  จํานวน 1 รูปหรือ 1 คน 
 สถานศึกษาขนาดใหญ  จํานวน 2 รูปหรือ 2 คนหรือ 1 รูปกับ 1 คน 

(8) กรรมการท่ีเปนผูแทนผูทรงคุณวุฒิ 
 สถานศึกษาขนาดเล็ก  จํานวน 1 คน 
 สถานศึกษาขนาดใหญ  จํานวน 6 คน 

(1) ไมเปนค รู เจาหนาท่ีหรือลูกจางของสถานศึกษาหรือท่ีปรึกษาหรือเชี่ยวชาญ ซ่ึงมีสัญญาจางกับ
สถานศึกษานั้น 

(2) ไมเปนกรรมการสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เกินกวา 3 แหง ในเวลาเดียวกัน 
(9) ผูอํานวยการสถานศึกษา  เปนกรรมการและเลขานุการ 

 

ขอ 9 ข้ันตอนการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ข้ันตอนท่ี 1 ประกาศสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ข้ันตอนท่ี 2 รับการเสนอชื่อผูแทนกลุมบุคคล/องคกร 
ข้ันตอนท่ี 3 ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ข้ันตอนท่ี 4 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับเลือก 
ข้ันตอนท่ี 5 จัดใหผูมีสิทธิท่ีไดรับเลือกแตงละประเภทเลือกกันเอง 
ข้ันตอนท่ี 6 ผูรับเลือกเปนผูแทนกลุมบุคคล/องคกร  

และผูอํานวยการสถานศึกษารวมกันสรรหาและเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
ข้ันตอนท่ี 7 จัดใหผูไดรับการสรรหาเปนคณะกรรมการ เลือกประธานกรรมการจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
ข้ันตอนท่ี 8 เสนอรายชื่อผูไดรับการสรรหาเปนประธานและกรรมการ  ให ผอ.สพท. แตงตั้ง 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
ท่ีประชุม : รับทราบ 
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ประธาน :  

1. โรงเรียนตอไปนี้ ใหดําเนินการชําระคาไฟฟา เนื่องจากการไฟฟา ไมสามารถสงบิลแจงชําระหนี้ไดทัน  
 1. บานไสตอ 

2. วัดวชิรประดิษฐ 
3. บานดอนสน 
4. วัดเขาพระนิ่ม 

5. บานทาโพธิ์ 
6. ไทยรัฐ88 
7. บานคลองนาฯ 
8. บานวังทอง
สามัคคี 

9. บานปากกะแดะ 
10.วัดนทีวัฒนาราม 
11.บานน้ําฉา 
12.วัดสันติวราราม 
13.บานบอผุด 

14.บานอางทอง 
15.บานเกาะพลวย 
16.ชุมชนบานใต 

2. สพฐ. แจงนโยบายลดกระดาษ โดยใช QR Code เอกสารทุกอยางที่ใชกระดาษจํานวนมาก                   
เชน คูมือ เปนเลม/เอกสาร 

3. ผลการประเมิน ตรวจสอบฯ พบวา ขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนา ขอมูลท่ีสํารวจทําหรือไม ปฏิบัติ
หรือไม    มีปญหาอะไรในการดําเนินการ ศึกษานิเทศกจะนําขอมูลไปใช 2 สวน                                                    
1) วางแผนการนิเทศ ประเด็นนี้ ตองดําเนินการอยางไร ใครคือผูรับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ
อยางไร  
2) ขอมูลท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษา  

K การใหความรู ประชุมสัมมนา เชิงปฏิบัติ สงหนังสือคูมือ 
S นิเทศตั้งแตติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน วางแผนนิเทศ ลงปฏิบัติการนิเทศ 
R ยกยองเชิดชูเกียรติ ใหรางวัล เชน พัฒนาแลว ผลO-NET  
N การขยายผล 

4. การจางลูกจางชั่วคราวของโรงเรียน ธุรการ 2 อยาง เงินเดือน 15,000 และ 9,000 บาท  
5. การยายขาราชการครู กําลังดําเนินการ  
6. ประมวลภาพจากการตรวจเยี่ยมโรงเรียน อําเภอเกาะสมุย                                                              

ภาพโดยรวม โรงเรียนสวนใหญมีภูมิทัศน บริเวณโดยรอบเหมาะสม และพรอมในการจัดการศึกษา               
และมีบางสวนควรแกไข ปรับปรุงในหลายเรื่อง บางครั้งมีขอรองเรียนโดยชุมชน ประชาชน  อยากให
ผูบริหารสถานศึกษา, รอง ผอ.สพป., ศึกษานิเทศก รวมมือกันตระหนักในบทบาทหนาท่ี และสถานะ
ของตน และบทบาทหนาท่ี 

ท่ีประชุม : รับทราบ 
เลิกประชุม  15.00 น. 
 

ผูจดบันทึกประเด็นการประชุม : นางดวงมณี  ฉิมพลี 
นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ 
 

ผูตรวจบันทึกการประชุม : นายสมชาย  สําอางคกาย 
ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ 
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รายชื่อผูเขาประชมุสมัมนาการเสริมสรางศักยภาพการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ  

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

วันที่  28  กนัยายน  2561 
ณ  โรงแรมไดมอนดพลาซา จังหวัดสุราษฎรธานี 

ผูเขาประชุม   

 สพป.สฎ.1   

1 นายชูศักดิ์  ชูชวย ผอ.สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

2 นายผัน  หอมเกต ุ รองผอ.สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

3 นายไพจิตร  รักษาสรณ รองผอ.สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

4 นายมนตชัย  วุฒิพงศ รองผอ.สพป.สุราษฎรธานี เขต 1 

5 นายสมชาย  สําอางคกาย ผอ.กลุมอํานวยการ 

6 นายชูศักดิ์  แกวนุน ผอ.กลุมนโยบายและแผน 

7 นางอารีย  นิลเอก นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ (ปฏิบัติหนาที)่  
ผูอํานวยการกลุมบริหารการเงินและสินทรัพย 

8 นางนิภาภรณ  ประพันธ นักตรวจสอบภายในชํานาญการ (ปฏิบัติหนาที)่  
ผอ.กลุมตรวจสอบภายใน 

9 นายพิชัย  ภัทธิยธนี ผอ.กลุมพัฒนาครูและบุคลากรฯ 

10 น.ส.สุจารี  ชัยประดิษฐ ผอ.กลุมสงเสริมการศึกษา 

11 นายภิญโญ  ไมทองงาม ผอ.กลุมกฎหมายและคดี 

 อําเภอเมืองสุราษฎรธานี  

12 นางสาวสุพรรณี หิริศักดิ์สกุล ผูอาํนวยการโรงเรียนบานควนยูง 

13 นายเนตรพันธุ  พรหมมณ ี รักษาการผูอํานวยการโรงเรียนบานซอย 10 

14 นายอโณชัย  วิเศษกลิ่น ผูอํานวยการโรงเรียนนิคมสรางตนเอง  

15 นายจิรพัส  ทองสีทอง ผูอํานวยการโรงเรียนบานซอย 2 

16 นางมนิณฑิตา  สิทธิฤทธิ ์ ครู (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนบานทาเพชร 

17 นายประมวล  ศรีแสง รักษาการผูอํานวยการโรงเรียนบานบางใหญ  

18 นางขวัญใจ  บุญสินธุ ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาส 

19 นายสาธิต  สรางสกุล ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสมหวัง 

20 นางจริยา  ซึง้สุนทร ผูอํานวยการโรงเรียนบานสุชน 

21 น.ส.ริยาภรณ  ยงคณะ ผูอาํนวยการโรงเรียนวดักลางใหม 

22 นายนันทวัฒน  สุวรรณนิตย ผูอาํนวยการโรงเรียน วัดโพธิ์นิมิต  

23 นางยุพา  ลิมสกุล ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทาทอง 

24 นางอรษา  บุญยะโพธิ ์ รักษาการผูอาํนวยการโรงเรียนบานสันติสุข  

25 นางปุญชรัศมิ์  ชัยบุญ ผูอํานวยการโรงเรียนวัดนทีคมเขต 

26 นายวัฒนา  ชัยสวัสดิ ์ ผูอํานวยการโรงเรียนวัดแหลมทอง  
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27 นายคมกฤษ  ลิ่มสวัสดิ ์ รองผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลสุราษฎรธาน ี

28 นายวีระพงค  ไชยามาตย ผูอํานวยการโรงเรียนบานโพหวาย 

29 นายมีศักดิ์  ศรีรักษา ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบางใบไม 

30 นางฐิติรัตน  อุทัยรัตน ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองสุข 

31 นางสาวสุดใจ  สุวรรณวิเชียร ผูอํานวยการโรงเรียนวัดชลธาร  

32 นางดวงพร  สฤษติสุข ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบุญบันเทิง (แทน) 

33 นายกฤษณะ  นิคมประศาสน ผูอํานวยการโรงเรียนบานทอนหญาปลอง 

 อําเภอกาญจนดิษฐ   

34 นายจํานงค  นวลขาว ผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองสระ  

35 นางสุนิษา  ชูพัฒนพงศ ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผูอํานวยการโรงเรียนวัดคงคาลอม 

36 นางพูนสุข  เผือกเดช ผูอํานวยการโรงเรียนบานมวงลีบ 

37 นายจรูญ  เมืองเสน ผูอํานวยการโรงเรียนบานกําสนราษฎรอุทิศ 

38 นายพีระยศ  แทนจันทร ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเขานางเภา 

39 นายสุติยะ  ชูหนู ผูอาํนวยการโรงเรียนวัดวังไทร 

40 นายประพฤติ  สายเปา ครูชํานาญการ (รักษาการ) ผูอาํนวยการโรงเรียน บานคีรีรอบ 

41 นายวินัย  จันทรสวาง ผูอํานวยการโรงเรียนบานไสใน  

42 นายสัญญา  รอดดํา ผูอํานวยการโรงเรียนบานแมโมกข  

43 นายอมรพจมาน  พรหมพัฒน ผูอํานวยการโรงเรียนบานบอน้ํารอน 

44 นายรัฐพงษ  พงศาปาน ผูอาํนวยการโรงเรียนบานกงหนิง 

45 นายเสวก  เอียดนิมิต ผูอํานวยการโรงเรียนบานศิลางาม 

46 นายประวิทย  เพชรรักษ ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบานใน 

47 นายสุริยา  จันทรสงค ผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองนามิตรภาพที่ 201 

48 วาที่ ร.ต.อัมโร  รักชวย ผูอาํนวยการโรงเรียน ไทยรัฐวิทยา ๘๘  (บานคลองควน) 

49 นางภาวนา  เทพทอง ผูอํานวยการโรงเรียนวัดอุทยาราม  

50 นายจิตณรงค  ชัยชนะ ผูอาํนวยการโรงเรียนบานดอนหลวง 

51 น.ส.บุญพา  พรหมมณะ รักษาการผูอาํนวยการโรงเรียนบานวังทองสามัคคี  

52 นายนิคม  บัวแกว ผูอาํนวยการโรงเรียนวดัประสพ 

53 นายวรรณยุพา  อิสระนุวัฒน รักษาการผูอํานวยการโรงเรียนบานดอนสน 

54 นางวิมลรัตน  กอบุญขวัญ ผูอาํนวยการโรงเรียน วัดดอนยาง 

55 นายอานุภาพ  อะหลแีอ ครู (รักษาการ)  ผูอํานวยการโรงเรียนบานทาโพธิ์  

56 นายวิชาญ  วิชัยดิษฐ รักษาการผูอาํนวยการโรงเรียนวดัเขาพระนิม่ 

  57 นายพูนศักดิ์  นาคคร้ืน ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทาไทร (ดิตถานุเคราะห) 

58 นายขวัญชัย  ชูชอเกต ุ ผูอาํนวยการโรงเรียน บานทับทอน 

59 นายพินิต  แสงแกว ผูอํานวยการโรงเรียนบานบางสําโรง 
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60 นางพิมพพรรณ  ปาลคะเชนทร รักษาการผูอํานวยการโรงเรียนวดัเขาแกว 

61 นางวัฒนาพร  แจมสุริยา รักษาการผูอํานวยการโรงเรียนวัดแสงประดิษฐ 

62 น.ส.ชนิกานต  พุทธารักษ ผูอํานวยการโรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ(แทน) 

63 นายมานิต  จิตสงค ผูอาํนวยการโรงเรียนวดันกิรประสาท  

64 นายพรทิพย  เพชรเก้ือ ผูอาํนวยการโรงเรียน วัดกาญจนาราม 

65 นายสุรเชษฐ  ปานแดง ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองเปล  

66 นางจุรี  วิชิตแยม ผูอํานวยการโรงเรียนวัดพวง 

67 นางพิลาวรรณ  ชัยรัตน ผูอํานวยการโรงเรียนบานปากกะแดะ 

68 นายสุขสวัสดิ์  จิตติอาภรณ ผูอํานวยการโรงเรียนวัดกงตาก 

69 นายอัษฎากร  สองทอง ครู (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนบานควนราชา 

70 นายทนุพันธ  หิรัญเรือง ผูอาํนวยการโรงเรียน บานหวยดาน 

71 นายสุเชต  ศรีกวาง รักษาการผูอํานวยการโรงเรียนบานหัวหมากบน 

72 นางสุริยา  เครือรัตน ผูอํานวยการโรงเรียนบานหัวหมากลาง 

73 นายสมพร  ศรีสุนทร รักษาการผูอาํนวยการโรงเรียนบานหวยโศก 

74 นายธงชัย  หิมทอง ผูอํานวยการโรงเรียนบานมะมวงหวาน  

75 นายสิรวิชญ  ทองปรีชา ผูอํานวยการโรงเรียนบานไสขาม 

76 นางศุภรัตน  เทพเลื่อน ผูอํานวยการโรงเรียนวัดปากคู 

77 นายสิทธิพล พรหมมณ ี ผูอํานวยการโรงเรียนบานไสตอ 

78 นายโกวิทย  หีตนาคราม ผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองกรูด  

79 นางดวงพร  ดุษฎี ผูอํานวยการโรงเรียนวัดพุฒ 

80 นางจิรฉัตร  ไชยสกุล ผูอาํนวยการโรงเรียน บานควนนิมิต 

81 นายชํานาญ  หนูจีนเสง ผูอาํนวยการโรงเรียน บานวังหวาย 

 อําเภอดอนสัก   

82 นายบุญโชติ  คงเรือง ครู (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียน บานคลองคราม 

83 นายธรากร  สงฤทธิ ์ ผูอาํนวยการโรงเรียนองคการอุตสาหกรรมปาไม 9 

84 นายสมใจ  สิกขวัฒน ผูอาํนวยการโรงเรียนบานดินแดงสามัคคี 

85 นายจําลอง  คงสุข ผูอํานวยการโรงเรียนวัดคีรีวง  

86 นางสุณี รักเมือง ติจันทึก ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ)  ผูอํานวยการโรงเรียนบานใหมสามัคคี  

90 นายรังสฤษฎ  พิณนุราช ผูอํานวยการโรงเรียนบานคอกชาง 

91 นางจริพรรณ  สกิขวฒัน ผูอํานวยการโรงเรียน บานดอนเสาธง 

92 นายสุพจน  พรหมจินดา รักษาการผูอํานวยการโรงเรียนวัดนอก  

93 นางอนงคนาฎ  ทองยวน ผูอาํนวยการโรงเรียน บานศรีชัยคราม 

94 นายสําราญ  ศรีอภัย ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผูอํานวยการโรงเรียนวัดชลคราม 

95 นายศิรุต  สุขคุม ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผูอํานวยการโรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม  
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96 นายคํารณ ชวงชุณหสอง ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานนางกํา 

97 นายทศพร  ประยรูบตุร ผูอํานวยการโรงเรียน ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม 

98 นางสาวอารี  มลไชย ผูอาํนวยการโรงเรียนบานเกาะนกเภา 

99 นายอนันต  ปานสังข ผูอํานวยการโรงเรียนบานปากดอนสัก 

100 นางถนอมศรี  เดชศรี ครูชํานาญการ (รักษาการ)  ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยเสียด  

101 นางสาวรัตนวรรณ  นันทเกษตร ผูอํานวยการโรงเรียน วัดสิงขร 

102 นายวรพจน  บัวจันทร ครู (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนบานน้ําฉา  

103 นางสาวจรรยา  เจะเหยง ผูอาํนวยการโรงเรียนเกาะพลวย 

 อําเภอเกาะสมุย   

104 นายวีรยุทธ  แกวเกลี้ยง ครู (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนบานดอนธปู 

105 นางสาววรรณา  จินา ผูอํานวยการโรงเรียนวัดแจง 

106 นางอุทัยวรรณ  ภูศิริวัฒน ผูอํานวยการโรงเรียนวัดนาราเจริญสุข 

107 นายพุทธพันธุ  พรหมรักษ ผูอํานวยการโรงเรียนวัดคีรีวงการาม 

108 นางพิไลวรรณ  ไชยราช ครูชํานาญการพิเศษ (รักษาการ) ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนาคาย 

109 นายจักรพงศ  อินทรเจริญ ผูอํานวยการโรงเรียน วัดสันติวราราม 

110 นางสวาท  มีเพียร ครู (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียน วัดประเดิม  

111 นายเอกนรินทร  บุณยะโพธิ์ ผูอํานวยการโรงเรียน วัดคุณาราม 

112 นายเทพบรรจง  พูลสวัสดิ ์ ผูอาํนวยการโรงเรียนวดักลาง  

113 นางสาวกิติยา  เกาเอ้ียน ผูอาํนวยการโรงเรียนวดับณุฑริการาม 

114 นางสาวเบญจวรรณ  บุญสิน ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสวางอารมณ 

115 นายโสมนัส  ศรีขวญั ผูอํานวยการโรงเรียนบานหาดงาม 

116 นายธาดา  อักษรชื่น ผูอํานวยการโรงเรียนบานปลายแหลม 

117 นางมนพัทธ  เพง็ทอง ผูอํานวยการโรงเรียนบานแหลมหอย   

118 นายณัฐฐิพันธ  พรหมประสิทธิ์ ครู (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง 

119 นายจริกิตต  การประกอบ ครู (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนบานบอผุด 

120 นางสาวอัจฉรา  สมหวัง ผูอํานวยการโรงเรียนบานบางรักษ 

 อําเภอเกาะพะงัน   

121 นายวัชรินทร  วรเวทยชลิต ผูอาํนวยการโรงเรียนชุมชนบานใต 

122 นายสิทธิพล ลีแสน ผูอํานวยการโรงเรียนบานทองนายปาน 

123 นางสิริภรณ  พาทีธรรม ผูอํานวยการโรงเรียนบานหาดริ้น 

124 น.ส.เฉลิมขวัญ  กุศลสุข ครู (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนบานเกาะเตา 

125 นายสุวัช  เพียรเกษตร ผูอาํนวยการโรงเรียนวดัราษฎรเจริญ 

126 นางสมพร  วรเวทยชลิต ผูอํานวยการโรงเรียนบานมะเดื่อหวาน 

127 นางสาวนิภาพร  บินสัน ผูอํานวยการโรงเรียนบานโฉลกหลํา 
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128 นางกรรณกิา  โอชม ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสมัยคงคา 

129 นายเอกชัย  ปานชนะพงศ ผูอํานวยการโรงเรียนบานศรีธน ู

ผูเขารวมประชุม   

1 นายชาญชัย  ชื่นพระแสง ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

2 นางอรุณศรี  จงจิตต ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

3 นายสุรชัย  ชวยเกิด ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

4 น.ส.ณฐกร  รักษธรรม ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

5 น.ส.นลิน  เล็กมาก ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

6 น.ส.นิภาพร  ทิพยแกว ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 

7 นางณธาอร  ทองปรีชา ศึกษานิเทศกชํานาญการ 

8 น.ส.จริาวรรณ  ศรีวเิวก ศึกษานิเทศกชํานาญการ 

9 นางอรัญญา  มูสีสิทธิ์ ศึกษานิเทศกชํานาญการ 

10 นางดวงมณี  ฉิมพลี นกัจดัการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ 

11 น.ส.พิมพมาดา  เรืองนุย นักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ 

12 นางสิรภัทร  เซี่ยงฉิน นักประชาสัมพันธชํานาญการ 

13 นางสุมณฑา  วงศวิเชียร นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 

14 น.ส.ณัฏยา  เขียวสวัสดิ์ ลูกจางชั่วคราว 

ผูไมมาประชุม 
1 นายนฤนาท  สงพรหม ผูอํานวยการโรงเรียนบานกําสนประชาสรรค 

2 นายมานิต  จิตสงค ผูอาํนวยการโรงเรียนวดันกิรประสาท 

3 นายวันชัย  เกิดพัฒน ผูอํานวยการโรงเรียนบานทาเสาเภา 

4 - ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ 

5 นายบัญญัติ  พูลผล ผูอํานวยการโรงเรียนบานอางทอง 

 


