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สรุปประเด็นการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพส าหรับผู้บริหารการศึกษา  

ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา 
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 

วันที่  9  กรกฎาคม  2563 
ณ  โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เวลา 09.00 – 16.30 น. 
ประธานในที่ประชุม : (นายชูศักดิ์  ชูช่วย)  ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 

1. จุดเทียน-ธูปบูชาพระรัตนตรัย 
2. ที่ประชุมร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระ 
3. ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 
4. กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบประกาศเกียรติคุณ 

4.1 รางวัลโรงเรียนสีขาว ประจ าปี 2560 
  ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินงาน
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา และ
ได้ประกาศผลสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยได้มอบเกียรติคุณบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับสถานศึกษา 
และผู้ด าเนินโครงการฯในสถานศึกษา ได้แก่ 

(1)  ดีเด่นระดับเงิน 
(1.1) โรงเรียนบ้านท้องนายปาน, นายสิทธิพล  ลีแสน, นายอาณัตดิ์  รัตนสุวรรณ 
(1.2) โรงเรียนบ้านหาดริ้น, นางสิริภรณ์  พาทีธรรม, นายภาณุพงษ์  สวัสดี 
(1.3) โรงเรียนบ้านเกาะพลวย, นางสาวจรรยา  เจ๊ะเหยง, นายศรายุ  คงประดิษฐ์ 
(1.4) โรงเรียนวัดภูเขาทอง, นางวณิชชา  เดี่ยววาณิชย์, นางสาวพรทิพย์  เผ่าจินดา 

(2) ดีเด่นระดับทอง 
(2.1)  โรงเรียนบ้านโฉลกหล า, นางสาวนิภาพร  บินสัน, นางอุบล  หนูฤกษ์ 
(2.2)  โรงเรียนบ้านแหลมหอย, นางมนพัทธ์  เพ็งทอง, นายวิทยา  ศรีอินทร์ 

4.2  การประกวดเพลงประกอบท่าเต้นส่งเสริมทันตสุขภาพ ประจ าปี 2563 
ศูนย์อนามัยที่ 11 ต าบลบางจาก อ าเภอเมืองฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช  ประกาศผลการ

ประกวดเพลงประกอบท่าเต้นส่งเสริมทันตสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
- รางวัลเข้าร่วมประกวด  โรงเรียนวัดเขานางเภา 

4.3  การยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนและสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนแท้จริง                               
ปีการศึกษา 2562 

(1) การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                      
ปีการศึกษา 2562 

 จากผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ปีการศึกษา 2562 เห็นควรยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เรียนและสถานศึกษา เพ่ือเป็นการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ               
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และต้องสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของผู้เรียนอย่าง
แท้จริง ซึ่งได้วิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินของนักเรียน โดยการพิจารณาจากระดับคุณภาพผลการประเมินของ                
ผู้เข้าสอบทุกคน ตามเกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพของการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 
(Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งมี 4 ระดับ คือ ปรับปรุง พอใช้ ดี และดีมาก ดังนั้นการที่ผู้เรียนได้
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คะแนนระดับคุณภาพดีมากทั้ง 2 ด้าน จึงเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างแท้จริง 
และเพ่ือกระจายข้อมูลให้ครอบคลุมทุกประเภทสถานศึกษา  เห็นควรมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติส าหรับ
สถานศึกษา จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน  โดยใช้เกณฑ์ที่ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดได้แก่ 
  โรงเรียนขนาดเล็กพิเศษ (นักเรียน 1-60 คน) 
  โรงเรียนขนาดเล็ก  (นักเรียน 61-120 คน) 
  โรงเรียนขนาดกลาง  (นักเรียน 121-300 คน) 
  โรงเรียนขนาดใหญ่  (นักเรียน 301-500 คน) 
  โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ  (นักเรียน 501 คนขึ้นไป) 
โดยจัดท าเกียรติบัตรส าหรับสถานศึกษาและนักเรียน ดังนี้ 
  1) เกียรติบัตรส าหรับสถานศึกษาที่มีค่าร้อยละของนักเรียนด้ านการอ่านออกเสียงและอ่านรู้               
เรื่องอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ทั้ง 2 ด้าน อยู่ในอันดับ 1 - 3 ของเขตพ้ืนที่ โดยจ าแนกเป็นประเภท สถานศึกษา
ขนาดเล็กพิเศษ ขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ 
  2) เกียรติบัตรส าหรับนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(Reading 
Test : RT) อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ทั้ง 2 ด้าน (อ่านออกเสียงและอ่านรู้เรื่อง) 
  สถานศึกษาที่มีค่าร้อยละของนักเรียนด้านการอ่านออกเสียงและอ่านรู้เรื่อง (Reading Test :RT)               
อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ทั้ง 2 ด้าน อันดับ 1 - 3  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี    
เขต 1 ปีการศึกษา 2562 ดังรายชื่อต่อไปนี้   
ประเภทโรงเรียนขนาดเล็กพิเศษ 

ที ่ โรงเรียน 
ปีการศึกษา 2562 

ผู้เข้าสอบ 
จ านวนนักเรียน คิดเป็น 

ระดับคุณภาพมากที่สุด ร้อยละ 
1 บ้านใหม่สามัคคี 1 1 100.00 
1 บ้านเกาะนกเภา 2 2 100.00 
1 บ้านคลองกรูด 2 2 100.00 
1 วัดชลธาร 6 6 100.00 
2 เกาะพลวย 8 7 87.50 
3 บ้านท่าโพธิ์ 11 8 72.73 

 
ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก 

ที ่ โรงเรียน 
ปีการศึกษา 2562 

ผู้เข้าสอบ 
จ านวนนักเรียน คิดเป็น 

ระดับคุณภาพมากที่สุด ร้อยละ 
1 คีรีวงการาม 10 9 90.00 
2 บ้านไสใน 9 7 77.78 
3 วัดดอนยาง 8 6 75.00 
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ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง 

ที ่ โรงเรียน 
ปีการศึกษา 2562 

ผู้เข้าสอบ 
จ านวนนักเรียน คิดเป็น 

ระดับคุณภาพมากที่สุด ร้อยละ 
1 แหลมหอย 52 41 78.85 
2 วัดบ้านใน 13 9 69.23 
3 วัดเขาพระนิ่ม 24 16 66.67 

 
ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ 

ที ่ โรงเรียน 
ปีการศึกษา 2562 

ผู้เข้าสอบ 
จ านวนนักเรียน คิดเป็น 

ระดับคุณภาพมากที่สุด ร้อยละ 
1 นิคมสร้างตนเอง 51 27 52.94 
2 วัดแจ้ง 99 43 43.43 
3 เกาะเต่า 41 16 39.02 

 
ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 

ที ่ โรงเรียน 
ปีการศึกษา 2562 

ผู้เข้าสอบ 
จ านวนนักเรียน คิดเป็น 

ระดับคุณภาพมากที่สุด ร้อยละ 
1 อนุบาลสุราษฎร์ธานี 263 133 50.57 
2 วัดสมหวัง 47 23 48.94 
3 ภูเขาทอง 88 34 38.64 

 
 (2) การประเมินคุณภาพผู้เรยีน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้รับมอบหมายจากส านักทดสอบ
ทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ท าหน้าที่เป็นศูนย์สอบ เพ่ือด าเนินการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 4 – 5 มีนาคม 2563  ที่ผ่านมา 
เพ่ือเป็นการสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชครูและบุคลากรในสังกัด  และกระจายข้อมูลให้
ครอบคลุมทุกขนาดโรงเรียน  จึงเห็นสมควรมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติส าหรับโรงเรียน โดยพิจารณาจาก
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถรวมทั้ง 2 ด้านของนักเรียนทุกคน (นักเรียนปกติและนักเรียน
พิเศษเรียนรวม เนื่องจากนักเรียนเหล่านี้เป็นผลผลิตจากกระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน) ที่ได้ผลการประเมิน
ระดับคุณภาพดีข้ึนไป คือได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป (โดยอ้างอิงจากแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดเกณฑ์การตัดสินผ านแตละรายวิชาที่            
รอยละ 50)  อันดับที่ 1-3 ของเขตพ้ืนที่แยกตามขนาดโรงเรียนตามเกณฑ์ของส านักทดสอบทางการศึกษา  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด และเกียรติบัตรส าหรับนักเรียนที่มีผลการประเมินระดับดี
มาก ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ความสามารถด้านภาษาไทย และความสามารถรวม 2 ด้าน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
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ที ่ โรงเรียน ขนาดโรงเรียน อ าเภอ นร.ทั้งหมด ดีและดีมาก 
1 อนุบาลสุราษฎร์ธานี ใหญ่พิเศษ เมืองสุราษฎร์ธานี 229 127 

2 วัดกงตาก ใหญ่พิเศษ กาญจนดิษฐ์ 60 24 

3 วัดโพธิ์นิมิต ใหญ่พิเศษ เมืองสุราษฎร์ธานี 44 17 

1 วัดแจ้ง ใหญ ่ เกาะสมุย 53 35 

2 นิคมสร้างตนเอง ใหญ ่ เมืองสุราษฎร์ธานี 48 31 

3 บ้านเกาะเต่า ใหญ ่ เกาะพะงัน 38 21 

1 บ้านน้ าฉา กลาง ดอนสัก 20 13 

2 บ้านหัวหมากบน กลาง กาญจนดิษฐ์ 17 11 

3 บ้านควนยูง กลาง เมืองสุราษฎร์ธานี 37 22 

1 บ้านดอนสน เล็ก กาญจนดิษฐ์ 4 4 

2 บ้านม่วงลีบ เล็ก กาญจนดิษฐ์ 8 6 

3 วัดสิงขร เล็ก ดอนสัก 19 14 

1 บ้านเกาะนกเภา เล็กพิเศษ ดอนสัก 1 1 

2 บ้านท่าโพธิ์ เล็กพิเศษ กาญจนดิษฐ์ 5 2 

3 บ้านใหม่สามัคคี เล็กพิเศษ ดอนสัก 3 1 
 

(3) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                       
และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 

  เพ่ือเป็นการสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชครูและบุคลากรในสังกัด  ประกอบกับ
การประชุมคณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ เพ่ือเตรียมการวางแผนนิเทศการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา  ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ที่ประชุมหาแนวทางการยก
ย่องเชิดชูเกียรติที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนที่แท้จริงจากผลการทดสอบ เห็นควรมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ
นักเรียนและสถานศึกษาโดยพิจารณาจากข้อมูลดังนี้ 
  3.1 ผลการสอบของนักเรียนที่เข้าสอบทุกคน  ซึ่งรวมทั้งนักเรียนปกติและนักเรียนพิเศษ  ทั้งนี้
เพราะว่าในการจัดการเรียนรู้ของครูทุกชั้น  ทุกวิชา  จะมีการคัดกรองนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม  คือ  กลุ่ มที่  1  
นักเรียนปกติใช้แผนการจัดการเรียนรู้รวมกันทั้งชั้นเรียน  และกลุ่มที่  2  นักเรียนพิเศษใช้แผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (Individualized Education Program) ซึ่งอาจจะเป็นแผนระยะยาวหรือระยะสั้นขึ้นอยู่กับความ
พร้อมของนักเรียน  ซึ่งนักเรียนกลุ่มนี้จะต้องได้รับการพัฒนาจากครูผู้สอนให้ไปอยู่ในกลุ่มนักเรียนปกติต่อไป 
ดังนั้น การน าผลการสอบของนักเรียนที่เข้าสอบทุกคนมาคิดค่าคะแนนเพ่ือมอบเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษาจึงถือ
ว่าสะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างแท้จริง 
  3.2 ผลการสอบของนักเรียนที่เข้าสอบทุกคนที่ได้คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป ด้วยเหตุผลที่ว่า                 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 ก าหนดว่า   
การตัดสินผลการเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใช้ระบบผ่านและไม่ผ่าน  โดยก าหนดเกณฑ์การตัดสินผ่านแต่
ละรายวิชาที่ร้อยละ  50  ถือว่าผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า  ประกอบกับการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      



5 
นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ก าหนดให้รายงานผลการสอบของนักเรียน
ในตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  
มากกว่าร้อยละ  50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา  แสดงให้เห็นว่า  การตัดสินคะแนนจากการ
สอบของนักเรียนทุกคนที่เข้าสอบมากกว่าร้อยละ  50  เป็นการสะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างแท้จริง 
จึงเห็นควรมอบเกียรติยกย่อง  เชิดชูเกียรตินักเรียนและสถานศึกษาดังนี้ 
    - เกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติส าหรับสถานศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ าแนก             
ตามขนาดของโรงเรียน  โดยใช้เกณฑ์ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ก าหนดได้แก่ 
     โรงเรียนขนาดเล็ก  (น้อยกว่า  300  คน) 
     โรงเรียนขนาดกลาง  (น้อยกว่า  1,000  คน) 
     โรงเรียนขนาดใหญ่  (น้อยกว่า  2,000  คน) 
     โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ  (มากกว่า  2,000  คน) 
     ส่วนสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ขยายโอกาสทางการศึกษา)  
จ านวน  27  โรงเรียน  จะมอบเกียรติบัตรรวมกันทุกขนาดโรงเรียน  เนื่องจากสภาพบริบทของแต่ละโรงเรียนไม่มี
ความแตกต่างกัน  (สามารถดาวน์โหลดได้จาก Website นิเทศออนไลน์  E-Certificate) 
     โดยจัดท าเกียรติบัตรส าหรับนักเรียนและสถานศึกษา ดังนี้ 
     1) เกียรติบัตรส าหรับนักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในทุกกลุ่มสาระ           
การเรียนรู้ 
     2) เกียรติบัตรส าหรับสถานศึกษา  ได้แก่ 
      - สถานศึกษาที่มีนักเรียนได้คะแนนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ              
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์  มากกว่าร้อยละ 50 อันดับที่ 1-3  ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก  
ขนาดกลาง  และขนาดใหญ่  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุ ราษฎร์ธานี เขต 1 (อันดับที่ 4-10              
ใช้ค าว่า  อยู่ใน  10  อันดับแรกของเขตพ้ืนที่)  ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

ที ่ ชื่อโรงเรียน อ าเภอที่ตั้งโรงเรียน ขนาดโรงเรียน 
จ านวนนักเรียน คิดเป็น 

ร้อยละ ทั้งหมด ได้มากกว่า 50 คะแนน 

1 วัดชลธาร เมืองสุราษฎร์ธานี เล็ก 1 1 100.00 
1 บ้านเกาะนกเภา ดอนสัก เล็ก 2 2 100.00 
1 บ้านดอนสน กาญจนดิษฐ์ เล็ก 5 5 100.00 
2 วัดสิงขร ดอนสัก เล็ก 11 10 90.91 
3 บ้านมะเดื่อหวาน เกาะพะงัน เล็ก 20 15 75.00 
1 บ้านเกาะเต่า เกาะพะงัน กลาง 28 22 78.57 
2 บา้นควนยูง เมืองสุราษฎร์ธานี กลาง 39 28 71.79 
3 วัดประสพ กาญจนดิษฐ์ กลาง 32 22 68.75 
1 อนุบาลสุราษฎร์ธาน ี เมืองสุราษฎร์ธานี ใหญ ่ 232 146 62.93 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

ที ่ ชื่อโรงเรียน อ าเภอที่ตั้งโรงเรียน ขนาดโรงเรียน 
จ านวนนักเรียน คิดเป็น 

ร้อยละ ทั้งหมด ได้มากกว่า 50 คะแนน 

1 บ้านศรีธนู เกาะพะงัน เล็ก 22 8 36.36 
1 บ้านหัวหมากบน กาญจนดิษฐ์ เล็ก 11 4 36.36 
2 วัดพุฒ กาญจนดิษฐ์ เล็ก 15 4 26.67 
3 บ้านวังหวาย กาญจนดิษฐ์ เล็ก 4 1 25.00 
1 วัดแจ้ง เกาะสมุย กลาง 53 9 16.98 
2 วัดสว่างอารมณ์ เกาะสมุย กลาง 145 23 15.86 
3 บ้านบางรักษ์ เกาะสมุย กลาง 35 5 14.29 
1 อนุบาลสุราษฎร์ธาน ี เมืองสุราษฎร์ธานี ใหญ ่ 232 77 33.19 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ที ่ ชื่อโรงเรียน อ าเภอที่ตั้งโรงเรียน ขนาดโรงเรียน 
จ านวนนักเรียน คิดเป็น 

ร้อยละ ทัง้หมด ได้มากกว่า 50 คะแนน 

1 วัดสิงขร ดอนสัก เล็ก 11 9 81.82 
2 บ้านเกาะนกเภา ดอนสัก เล็ก 2 1 50.00 
3 บ้านม่วงลีบ กาญจนดิษฐ์ เล็ก 12 5 41.67 
1 วัดแจ้ง เกาะสมุย กลาง 53 21 39.62 
2 วัดประสพ กาญจนดิษฐ์ กลาง 32 12 37.50 
3 บ้านเกาะเต่า เกาะพะงัน กลาง 28 6 21.43 
1 อนุบาลสุราษฎร์ธาน ี เมืองสุราษฎร์ธานี ใหญ ่ 232 67 28.88 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ที ่ ชื่อโรงเรียน อ าเภอที่ตั้งโรงเรียน ขนาดโรงเรียน 
จ านวนนักเรียน คิดเป็น 

ร้อยละ ทั้งหมด ได้มากกว่า 50 คะแนน 

1 วัดคีรีวงการาม เกาะสมุย เล็ก 11 5 45.45 
1 บ้านหัวหมากบน กาญจนดิษฐ์ เล็ก 11 5 45.45 
2 บ้านดินแดงสามัคค ี ดอนสัก เล็ก 21 7 33.33 

3 บ้านศรีธนู เกาะพะงัน เล็ก 22 7 31.82 
1 บ้านห้วยด่าน กาญจนดิษฐ์ กลาง 17 5 29.41 
2 วัดแจ้ง เกาะสมุย กลาง 53 14 26.42 
3 นิคมสร้างตนเอง เมืองสุราษฎร์ธานี กลาง 50 11 22.00 
1 อนุบาลสุราษฎร์ธาน ี เมืองสุราษฎร์ธานี ใหญ ่ 232 79 34.05 
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      - สถานศึกษาที่มีนักเรียนได้คะแนนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ              
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์  มากกว่าร้อยละ 50 อันดับที่ 1-3  ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 (อันดับที่ 4-10 ใช้ค าว่า อยู่ใน  10  อันดับแรกของเขตพ้ืนที่) ดัง
รายชื่อต่อไปนี้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ที ่ ชื่อโรงเรียน อ าเภอที่ตั้งโรงเรียน ขนาดโรงเรียน 
จ านวนนักเรียน คิดเป็น 

ร้อยละ ทั้งหมด ได้มากกว่า 50 คะแนน 
1 บ้านศิลางาม กาญจนดิษฐ์ เล็ก 5 4 80.00 
2 บ้านเกาะพลวย เกาะสมุย เล็ก 4 3 75.00 
3 บ้านเกาะเต่า เกาะพะงัน กลาง 19 13 68.42 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

ที ่ ชื่อโรงเรียน อ าเภอที่ตั้งโรงเรียน ขนาดโรงเรียน 
จ านวนนักเรียน คิดเป็น 

ร้อยละ ทั้งหมด ได้มากกว่า 50 คะแนน 
1 บ้านเกาะเต่า เกาะพะงัน กลาง 19 3 15.79 
2 บ้านห้วยโศก กาญจนดิษฐ์ เล็ก 11 1 9.09 
3 วัดโพธิ์นิมิต เมือง กลาง 44 3 6.82 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ที ่ ชื่อโรงเรียน อ าเภอที่ตั้งโรงเรียน ขนาดโรงเรียน 
จ านวนนักเรียน คิดเป็น 

ร้อยละ ทั้งหมด ได้มากกว่า 50 คะแนน 
1 วัดภูเขาทอง เกาะสมุย กลาง 25 3 12.00 
2 บ้านหน้าค่าย เกาะสมุย เล็ก 17 2 11.76 
3 วัดโพธิ์นิมิต เมืองสุราษฎร์ธานี กลาง 44 3 6.82 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ที ่ ชื่อโรงเรียน อ าเภอที่ตั้งโรงเรียน ขนาดโรงเรียน 
จ านวนนักเรียน คิดเป็น 

ร้อยละ ทั้งหมด ได้มากกว่า 50 คะแนน 
1 บ้านหน้าค่าย เกาะสมุย เล็ก 17 1 5.88 
2 วัดภูเขาทอง เกาะสมุย กลาง 25 1 4.00 
3 วัดท่าไทร 

(ดิตถานเุคราะห์) 
กาญจนดิษฐ์ กลาง 49 1 2.04 
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 (4) ผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2562 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณา
คัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดทุกประเภทการจัดการศึกษา ได้แก่ สถานศึกษาจัดการศึกษาทั่วไป สถานศึกษา
จัดการศึกษาสงเคราะห์ สถานศึกษาจัดการศึกษาเฉพาะความพิการ และศูนย์การศึกษาพิเศษ ที่มีระบบและ กลไก
การบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและ
ด าเนินการจนเป็นวัฒนธรรมการท างาน ส่งผลให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ยอดเยี่ยม อย่าง
ต่อเนื่อง และสามารถเป็นแบบอย่างเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสถานศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือรับ
รางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยมีผลการคัดเลือก ดังนี้ 

ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก 
1 โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี ยอดเยี่ยม 
2 โรงเรียนวัดสิงขร ดีเด่น 
3 โรงเรียนบ้านหัวหมากบน ดีเด่น 
3 โรงเรียนบ้านหัวหมากล่าง ดีเด่น 
3 โรงเรียนบ้านศรีธนู ดีเด่น 

ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
1 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ยอดเยี่ยม 

ที่ประชุม :  รับทราบ 
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5. รับชมวีดิทัศน์ส่งก าลังใจ สู้โควิค-19  

สรุปภาพกิจกรรมสถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิค-19  
ที่ประชุม : รับทราบ 
ประธาน : กล่าวเปิดประชุม และขอแสดงความยินดีกับสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ซึ่งสะท้อน

สภาพผู้เรียนอย่างแท้จริง และแสดงให้เห็นการบริหารจัดการของครูและผู้บริหารฯ 
การด าเนินการในช่วงสถานการณ์โควิค-19 New normal  (ชีวิตวิถีใหม่) ความปกติใหม่ ที่เกิดขึ้นใน

ปัจจุบัน วิถีใหม่ในยุคปัจจุบัน ในสถานการณ์ขณะนี้มีปกติ ประเทศจีนเป็นประเทศแรกที่ฉีดวัคซีน ตั้งแต่                 
มกราคม – มิถุนายน  และขณะนี้ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  มีสถานศึกษาในสังกัด 119 โรง / ศูนย์การเรียนรู้
ปัญญาภิวัฒน์ / การจัดการศึกษาโดยครอบครัว (home school) ซ่ึงการจัดการเรียนการสอนในช่วงโควิค-19 ดังนี้ 

1 โรงเรียนจัดการเรียนการสอน แบบ onside (นักเรียนทุกคนมาโรงเรียน และจัดการเรียนรู้ที่โรงเรียน) 
และแบบผสมผสาน เขียว เหลือง แดง เช่น บางโรง onside ท าจริง แบบผสมผสาน หรือสลับชั้นเรียน ให้
สถานศึกษาตรวจสอบตนเองที่ขอกับจัดจริง ให้แจ้ง สพป.สฎ.1 ทราบด้วย 

2. โรงเรียนจัด Onside จัด  1 ห้อง 20 คน 54 ตรม. ให้จัดระเบียบหนังสือเรียน อุปกรณ์ โต๊ะเก้าอ้ี ต้องมี
พ้ืนที่ 6*9 ตรม. 

ในช่วงเปิดเทอม 2กค ผู้ตรวจราชการ ศธ ลงโรงเรียนบ้านโพหวาย อนุบาล มีฉากกั้น โต๊ะของนักเรียน  
โต๊ะต่อ 1 คน ผู้ตรวจฯให้ข้อสังเกต ห้องเรียน บางโรง6x9 ตรม 2q คนต่อ1 ห้องเรียน  

ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ได้ทบทวนบริหารจัดการให้ถูกต้องมากที่สุด  เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด รอบ 2
สิ่งที่ส าคัญคือการบริหารเวลา 
และด าเนินการประชุมสัมมนาฯ สรุปประเด็นการประชุมได้ดังนี้ 

ประเด็นการประชุมที่ 1 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด                          
(หลักเกณฑ์ ว 6/2563) 

นายเลอศักดิ์  รัชณาการ (รอง ผอ.สพป.สฎ.1) :   
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  

ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด (หลักเกณฑ์ ว 6/2563) ดังนี้ 
- สพฐ. ก าหนดสถานศึกษาเป็น 3 ประเภท 
 

1. สถานศึกษา สังกัด สพป. 
2. สถานศึกษา สังกัด สพม. 
3. สถานศึกษา สังกัด สศศ. 
 

- สพฐ. ก าหนดขนาดสถานศึกษา 4 ขนาด 1. ขนาดเล็ก (นักเรียนตั้งแต่ 359 คนลงมา) 
2. ขนาดกลาง (นักเรียน  360 - 1,079 คน) 
3. ขนาดใหญ่ (นักเรียน 1,080 - 1,679 คน) 
4. ขนาดใหญ่พิเศษ (นักเรียน 1,680 คนขึ้นไป) 
 

- การก าหนดสัดส่วนต าแหน่งว่างให้ย้าย/ให้บรรจุ
แต่งตั้ง 

1. ให้ กศจ./อ.ก.ค.ศ. สศศ. พิจารณาก าหนดสัดส่วน 
2. ก าหนดตามประเภท ให้เท่ากัน / ต่างกันไม่เกิน 1 
3. ไม่ต้องระบุชื่อสถานศึกษา 
4. ต าแหน่งว่างภายหลังย้าย ต้องก าหนดสัดส่วนใหม่ 
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- การยา้ยผู้บริหารสถานศึกษา มี 3 กรณี 1. ย้ายกรณีปกติ (ย้ายตามค าร้องขอย้าย)  

1.1 ย้ายเพื่อดูแลบิดา มารดา 
1.2 ย้ายเพื่อกลับภูมิล าเนา 
1.3 ย้ายเพื่ออยู่รวมกับคู่สมรส 
1.4 ย้ายด้วยเหตุผลอื่น 

2. ย้ายกรณีเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ 
2.1 การย้ายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2.2 การย้ายเพื่อแก้ปัญหาการบรหิารจัดการในสถานศึกษา 

3. ย้ายกรณีพิเศษ 
3.1 ถูกคุกคามต่อชีวิตหรือเจ็บป่วยร้ายแรง 
3.2 เพ่ือดูแลบิดา มารดา คู่สมรส  
     ซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรงหรือทุพพลภาพ 
 

- กรณีที่ 1 การย้ายกรณีปกติ คุณสมบัติของผู้ขอย้าย 
1. ด ารงต าแหน่งในสถานศึกษาปัจจุบันไม่น้อยกว่า 12 เดือน       

(นับถึง 15 ส.ค. หรือวันสุดท้ายที่ประกาศรับย้าย 
2. ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา 
3. การย้ายสับเปลี่ยนต้องมีอายุราชการเหลือ 

ไม่น้อยกว่า 18 เดือน (นับถึง 30 ก.ย.ของปีที่เกษียณ) 
 
องค์ประกอบการประเมินศักยภาพ (กรณีปกติ) 
1. ความรู้ความสามารถ  
2. ประสบการณ์ 
3. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
4. วิสัยทัศน์ 
5. การประพฤติตน 
6. ภูมิล าเนา 
7. ความอาวุโสตามหลักราชการ 
 

สพฐ. ก าหนดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และคะแนน การประเมินศักยภาพ ดังนี้ (อกศจ. เป็นผู้ประเมิน
ศักยภาพ) 

1. ความรู้ความสามารถ  (15 คะแนน) 
               1.1 คุณวุฒิ         (5 คะแนน) 
               1.2 การได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ คณะท างาน หรือวิทยากร  (5 คะแนน) 
               1.3 การบริหารจดัการสถานศึกษาที่ประสบผลส าเร็จ (5 คะแนน) 
          2. ประสบการณ์  (20 คะแนน) 
               2.1 การด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา    (5 คะแนน) 
               2.2 การด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาปัจจุบัน   (5 คะแนน) 
               2.3 ขนาดสถานศึกษาและจังหวัดที่ขอย้าย     (10 คะแนน) 
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        3. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ (30 คะแนน) 
                    3.1 ผลการทดสอบระดับชาติ (NT/O-NET)    (10 คะแนน) 
                    3.2 ผลงานและรางวัลที่เกิดกับนักเรียน    (5 คะแนน) 
                    3.3 ผลงานและรางวัลที่เกิดกับครูและบุคลากร   (5 คะแนน) 
                    3.4 ผลงานและรางวัลที่เกิดกับสถานศึกษา    (10 คะแนน) 
     4. วิสัยทัศน์  (10 คะแนน) 
                    4.1 วสิัยทัศน์และแนวคิดในการพัฒนาสถานศึกษา   (5 คะแนน) 
                    4.2 การน าวสิัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติ    (5 คะแนน) 

5. การประพฤติตน  (10 คะแนน) 
                   5.1 การรกัษาวินัย       (5 คะแนน) 
                   5.2 การรักษาจรรยาบรรณ     (5 คะแนน) 
     6. ภูมิล าเนา  (5 คะแนน) 
       7. ความอาวุโสตามหลักราชการ (10 คะแนน) 
                   7.1 วิทยฐานะ       (5 คะแนน) 
                   7.2 อัตราเงินเดือน      (5 คะแนน) 
 
-  การพิจารณาย้าย 
       1. อกศจ./อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณากลั่นกรองการย้าย 
       2. พิจารณาค าร้องที่ระบุสถานศึกษาก่อน 
       3. กศจ./ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณาการย้าย โดยน าความเห็นของ อกศจ. หรือคณะกรรมการ 

กลัน่กรองการย้าย และความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษามาประกอบ 
4. หาก กศจ./ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง เห็นต่างจาก อกศจ. หรือคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย                           

ให้ระบุเหตุผลให้ชัดเจน 
-  วิธีการพิจารณาย้าย  สังกัด สพท. 
     1. ผู้ประสงค์ขอย้ายส่งค าร้องขอย้ายประจ าปีตามแบบที่ กคศ. ก าหนด  
            พร้อมความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษา ระหว่าง 1 - 15  สิงหาคม 
     2. ระบุสถานศึกษาได้ 3 โรง ใช้พิจารณาได้ภายใน  31 กรกฎาคมปีถัดไป 
     3. ระบุ สพท. หรือ สศศ. ได้เพียงสังกัดเดียว / ระบุ สพท. จังหวัดเดียว  
     4. ถ้าระบุ สพท.ในจังหวัดเดียวกัน  สพท. ส่งค าร้องพร้อมความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษา  

 ถึง สพท.ปลายทาง ภายใน 31 สิงหาคมของปีเดียวกัน 
5. ถ้าระบุระหว่างจังหวัด/ต่างสังกัด ให้ กศจ. พิจารณาอนุมัติให้ส่ง 
6. ให้พิจารณาย้ายไปต าแหน่งที่ว่างหรือท่ีจะว่างจากการเกษียณครั้งแรกให้เสร็จภายใน 25 ตุลาคม                             

และมีผลไม่ก่อน 1 ตุลาคมของปีเดียวกนั 
7. ต้องขอความเห็นจากคณะกรรมสถานศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายประกอบการพิจารณา  ผู้ที่ไม่ได้ระบุ

สถานศึกษา ให้ อกศจ. พิจารณาก่อนจะให้ย้ายไปท่ีไหน  จึงขอความเห็นจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

8. สพท. จัดท าข้อมูล เสนอ  อกศจ. ประเมินศักยภาพ และพิจารณากลั่นกรองการย้าย                              
เพ่ือเสนอ  กศจ. เป็นผู้พิจารณาย้าย 
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-  การพิจารณาย้าย   

สังกัด สพป. สังกัด สพม. สังกัด สศศ. 
1. พิจารณาย้าย ผอ.สถานศึกษา  

สพป. ด้วยกัน ขนาดเดียวกัน
และใกล้เคียงกัน ทั้งในจังหวัด
และต่างจังหวัดพร้อมกัน 

2. หากมีต าแหน่งว่างเหลือ ให้
พิจารณาผู้ขอย้ายไปต่างประเภท
ที่มีขนาดเดียวกันและใกล้เคียง
กัน ใน/ต่างจังหวัดพร้อมกัน 

3. รอง ผอ.สถานศึกษา               
ไม่ต้องค านึงถึงขนาดสถานศึกษา 

 

1. พิจารณาย้าย ผอ. สถานศึกษา 
สพม. ด้วยกัน ขนาดเดียวกัน   
และใกล้เคียงกัน ทั้งในจังหวัด
และต่างจังหวัดพร้อมกัน 

2. หากมีต าแหน่งว่างเหลือ ให้
พิจารณาผู้ขอย้ายไปต่างประเภท
ที่มีขนาดเดียวกันและใกล้เคียง
กัน ใน/ต่างจังหวัดพร้อมกัน 

3. รอง ผอ.สถานศึกษา ไม่ต้อง
ค านึงถึงขนาดสถานศึกษา 

1. พิจารณาย้าย ผอ. สถานศึกษา 
สศศ. ด้วยกันก่อน 

2. หากไม่มีผู้ขอย้ายตามข้อ 1            
ให้พิจารณาผู้ขอย้ายจาก สพท. 
ที่มีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา
พิเศษ 

- ต าแหน่งว่างภายหลังการย้าย สังกัด สพท.       
1.  กศจ. เห็นชอบก าหนดสัดส่วนจ านวนต าแหน่งว่าง เพ่ือรับย้าย หรือบรรจุแต่งตั้งจากบัญชี/ใช้คัดเลือกใหม่ 
2. ให้ สพท. ประกาศต าแหน่งว่างทันที เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน 

 
- กรณีที่ 2  การย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ 

ประเภทที่ 1 การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มี 2 กลุ่ม 
        กลุ่ม 1 เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทั่วไป 

1. เป็นสถานศึกษาที่ กศจ. เห็นชอบให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ 
แล้วให้ สพท. ประกาศรายชื่อก่อนก าหนดส่งค าร้องขอย้ายประจ าปี ไม่น้อย
กว่า 15 วัน (ต าแหน่งว่าง/จะว่าง)  

2. สพท. เสนอชื่อผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสงค์ให้ย้าย ที่มีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสม สมัครใจ และไม่อยู่ระหว่างลาศึกษา
ต่อเต็มเวลา โดยมี ผอ.สพท.ทุกเขตร่วมกันพิจารณา  

3. อกศจ.พิจารณากลั่นกรองการย้าย และ กศจ. พิจารณาย้าย 
กลุ่ม 2  เพ่ือพัฒนาคณุภาพสถานศึกษาท่ีมีความยากล าบากต้องมเีงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง 

ดังนี้ 
1. เป็นสถานศึกษาที่ตั้งอยู่พื้นที่สูง กันดาร เกาะ เสี่ยงภัย หรือชายแดน ที่ สพฐ.

ก าหนด  และมีผลการทดสอบระดับชาติ  ในกลุ่มต่ ากว่า ร้อยละ 20                
ของสถานศึกษาในจังหวัด 

2. เป็นสถานศึกษาขนาดกลาง หรือเล็ก ในโครงการโรงเรียนคุณภาพ                   
ประจ าต าบล 

3. เป็นโรงเรียน ที่ สพฐ. ก าหนดให้มีการพัฒนาคุณภาพเป็นพิเศษ 
ประเภทที่ 2  การย้ายเพ่ือแก้ปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา  

1. เกิดปัญหาในสถานศึกษา ปรากฏเป็นข้อเท็จจริง เป็นปัญหา อุปสรรคในการบริหาร
จัดการ สรุปข้อเท็จจริงเสนอให้ กศจ.พิจารณาเห็นชอบ 
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2. อกศจ.พิจารณากลั่นกรองการย้าย สพป.ด้วยกัน/สพม.ด้วยกัน ซึ่งต้องเป็นสถานศึกษา

ขนาดเท่าเดิมหรือเล็กกว่าเดิมเท่านั้น 
3. กศจ.พิจารณาย้าย 

* คุณสมบัติของ ผอ.ที่ได้รับการเสนอชื่อ 
1. อยู่สถานศึกษาขนาดกลางขึ้นไป มีผลการทดสอบระดับชาติในล าดับกลุ่มสูงกว่าร้อยละ 50                         

ของสถานศึกษาในจังหวัด 
2. มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะ ศักยภาพ และประสบการณ์เหมาะสม 
3. มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ย้อนหลัง 3 ปี 
4. ไม่อยู่ระหว่างศึกษาต่อเต็มเวลา   

* การพิจารณาย้าย 
1.สพท.ประกาศรายชื่อสถานศึกษา พร้อมก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ โดยความเห็นชอบ

ของกศจ. ก่อนย้ายประจ าปีไม่น้อยกว่า 15 วัน ต้องเปน็ต าแหน่งว่างหรือคาดว่าจะว่าง 
2. ผอ.สพท.พิจารณารายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและสอบถามสมัครใจ 
3. ผอ.สพท.ทุกเขตร่วมกันพิจารณาคัดเลือก เพ่ือเสนอ อกศจ. พิจารณากลั่นกรองการย้าย 
4. กศจ. พิจารณาย้าย 

* สิทธิประโยชน ์
1. พัฒนาคุณภาพบรรลุตามเป้าหมาย ได้รับสิทธิประโยชน์เกื้อกูลตามที่ กคศ. ก าหนด ถ้าไม่บรรลุไม่ได้รับ 

แต่ด ารงต าแหน่งต่อไปได้ 
2. สามารถใช้ขนาดสถานศึกษาเดิมที่เคยด ารงต าแหน่งในการขอย้ายครั้งต่อไปได้ 

 
-  กรณีที่ 3 การย้ายกรณีพิเศษ 

1. ผู้ขอย้ายถูกคุกคามต่อชีวิต มีหลักฐานทางราชการ  ผบ.รับรอง 
2. ผู้ขอย้ายเจ็บป่วยร้ายแรง รักษาตัวนาน มีหลักฐานทางแพทย์ 
3. ผู้ขอย้ายเพื่อดูแลบิดา มารดา คู่สมรสตามกฎหมาย เจ็บป่วยร้ายแรง รักษาตัวนาน                                

มีหลักฐานทางแพทย์ 
4. ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา 
5. อกศจ. พิจารณากลั่นกรอง โดยพิจารณาค าร้องขอย้ายที่ระบุสถานศึกษาก่อน                                    

ย้ายไปสถานศึกษาขนาดเท่าเดิมหรือเล็กกว่าเดิมเท่านั้น 
6. กศจ.พิจารณาย้าย หากเห็นต่างให้ระบุเหตุผล 

* การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ให้เสนอ ก.ค.ศ.พิจารณา 
* การออกค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

1. เมื่อ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งแล้วแต่กรณีอนุมัติการย้ายให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53                   
สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

2. ส่งส าเนาค าสั่งให้ ก.ค.ศ. 1 ชุด ภายใน 7 วัน    
ที่ประชุม  :  รับทราบ 
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ประเด็นการประชุมที่ 2 การด าเนินการเกี่ยวกับงานบริหารบุคคล 
นางสาวกรรณิกา  ประสงค์จินดา (ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล) : 
 2.1) ปฏิทินการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2) การสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากร                       
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563 
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2.3)  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะ                    

และเลื่อนวิทยฐานะ  
(1) ข้าราชการครูฯ ต าแหน่งครู ที่จะไม่ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ จะต้องรับการประเมินผล

งานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด) ในแต่ละปีการศึกษาหรือไม่ 
ตอบ  ก.ค.ศ. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ ว21/2560 โดยก าหนดให้ครูมีการประเมินผลงานที่เกิดจาก

การปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละปีการศึกษา โดยเริ่มมีการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ปีการศึกษา 2560 เป็นปีแรก และสามารถน าผลงานที่มีคุณภาพตามที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด มาเสนอขอเพ่ือนเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นได้ 

(2) ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 จะสามารถยื่นค าขอรับการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตาม                
ว 17/2552 หรือ ว 21/2560 

ตอบ ผู้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งครู   หากจะยื่อนขอมีวิทยฐานะครูช านาญการ สามารถยื่นขอตามเกณฑ์                         
ว 17/2552 หรือ ว 21/2560 ก็ได้ ทั้งนี้ ต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ยื่นขอด้วย ถ้า
ประสงค์จะยื่นขอวิทยฐานะครูช านาญการ  ตาม ว 17/2552 สามารถยื่นได้เมื่อมีคุณสมบัติ
ครบถ้วน โดยยื่นขอมีวิทยฐานะครูช านาญการได้เพียงครั้งเดียว และต้องยื่นภายใน 1 ปี 
ตามเงื่อนไขที่ ก.ค.ศ. ก าหนด หรือหากมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ว 21/2560 ก็สามารถยื่น
ขอวิทยฐานะครูช านาญการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้เช่นกัน 

(3) ผู้ด ารงต าแหน่งครู อยู่ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 จะยื่นค าขอรับการประเมินเพ่ือให้มี            
วิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว 21/2560 ช่วงเปลี่ยนผ่านต้องมีคุณสมบัติอย่างไร และยื่นค าขอได้เมื่อใด 

ตอบ  ช่วงเปลี่ยนผ่าน  ผู้ด ารงต าแหน่งครู จะยื่นค าขอรับการประเมินเพ่ือขอมีวิทยฐานะและ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะ ตาม ว 21/2560 ต้องมีคุณสมบัติตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนดดังนี้ 
(3.1) ด ารงต าแหน่งครูหรือวิทยฐานะที่ด ารงอยู่ในปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 5  ปี 

สามารถน าระยะเวลาการด ารงต าแหน่งวิทยฐานะปัจจุบัน ก่อน 5 กรกฎาคม 
2560 และการด ารงต าแหน่ง/วิทยฐานะปัจจุบัน ก่อนและตั้งแต่ 5 กรกฎาคม 
2560 มานับรวมกันได ้

(3.2) มีชั่วโมงการปฏิบัติงานในต าแหน่งครูหรือวิทยฐานะปัจจุบัน ระยะเวลาย้อน            
หลัง 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นค าขอ 

ช่วงเปลี่ยนผ่าน ผู้ด ารงต าแหน่งครู สามารถน าชั่วโมงภาระงานสอนก่อน 5 กรกฎาคม 2560   
รวมกับชั่วโมงปฏิบัติงาน ตั้งแต่ 5 กรกฎาคม 2560 นับถึงวันที่ยื่นค าขอได้ 
โดยรวมกัน 5 ปีแล้ว ต้องไม่น้อยกว่า 4,000 ชั่วโมง (ช านาญการ/ช านาญการ
พิเศษ) และไม่น้อยกว่า 4,500 ชั่วโมง (เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ) 

ก่อน 5 กรกฎาคม 2560 ต้องมีภาระงานสอน โดยมีชั่วโมงสอนขั้นต่ า และภาระงานยื่นตามที่ 
ก.ค.ศ. ก าหนดทั้งนี้ ภาระงานสอนในแต่ละปี อาจไม่ครบ 800 ชั่วโมง ส าหรับ 
วิทยฐานะครูช านาญการ/ช านาญการพิเศษ หรือภาระงานสอนในแต่ละปี อาจไม่
ครบ 900 ชั่วโมง ส าหรับวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ ก็ได้ 
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ตั้งแต่ 5 กรกฎาคม 2560  เป็นต้นไป ต้องมีชั่วโมงปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 800 ชั่วโมง  ส าหรับ 

วิทยฐานะครูช านาญการ/ช านาญการพิเศษ หรือมีชั่วโมงปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 
900 ชั่วโมง ส าหรับวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ โดยในจ านวนชั่วโมง
ปฏิบัติงานดังกล่าวต้องมีชั่วโมงสอนขั้นต่ าตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และมีชั่วโมง             
การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมงต่อปี 

ประธาน :   ความก้าวหน้าในเรื่องวิทยฐานะของข้าราชการครู และการย้าย สพฐ. ได้ก าหนดองค์ประกอบการย้าย 
สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เตรียมตัว 7 องค์ประกอบ 17 ตัวชี้วัด (15 ตัวชี้วัด เป็นคะแนนวิทยาศาสตร์ และอีก
2 ตัวชี้วัด เป็นหลักความเหมาะสม (วิสัยทัศน์  เหมาะสมหรือไม่ และดูประเด็นน าไปสู่การปฏิบัติ
หรือไม่) การเขียนต้องระบุสถานศึกษาที่ต้องการย้าย……. ให้ชัดเจน ขณะนี้ ก.ค.ศ เปิดหลักเกณฑ์ใหม่ 
ส าหรับโรงเรียนที่เกษียณแล้ว นักเรียนต่ ากว่า 120 คน ถ้าต้องการที่จะก าหนดผู้บริหารโรงเรียนนั้น
ใหม่ สามารถก าหนดได้ เช่น โรงเรียนที่ควบรวม น าไปก าหนดต าแหน่งใหม่ได้ หรือโรงเรียนขนาดเล็ก 
สามารถตัดผู้บริหารในโรงเรียนนั้นได้เลย  กรณีนักเรียนต่ ากว่า 40 คน เช่น โรงเรียนวัดชลธาร 
ต าแหน่ง ผอ.รร.วัดชลธาร ไปก าหนดต าแหน่ง ผอ.รร.บ้านสุชน ได้เลย จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีก
ครั้งหนึ่ง  

ที่ประชุม :  รับทราบ 
 
ประเด็นการประชุมที่ 3 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID - 19) 
นางสาวสุภัคกมล  ชินวงค์ (รอง ผอ.สพป.สฎ.1) : 
 1. การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (18 พฤษภาคม – 30  มิถุนายน 2563 ) 
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 2. การจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2563  
  2.1 สรุปผลประเมินตนเองของสถานศึกษา (รายโรง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2.2 สรุปรูปแบบการจัดการเรียนการสอน (รายโรง) 
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 2.3 ความรู้ความเข้าใจและความพร้อมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ร้อยละ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.4 การบริหารจัดการของสถานศึกษา 
   2.4.1 การจัดห้องเรียนและสภาพแวดล้อม (ร้อยละ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   2.4.2 การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - มีการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง, มีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล /
อสม.  /องค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล, มีการประสานงานกับหน่วยงานเอกชน / บริษัท ในพ้ืนที่ 
   2.4.3 การสร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์ การจัดการเรียนการสอน  - มีการติดป้าย
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน , มีแผ่นพับ / สื่ออ่ืนๆ ในการประชาสัมพันธ์การจัดการเรียน               
การสอน 
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   2.4.4 มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  
   1) คัดกรอง (Screening) : ผูที่เขามาในสถานศึกษาทุกคน ตองไดรับการคัดกรองวัด
อุณหภูมิรางกาย  

2) สวมหนากาก (Mask) : ทุกคนตองสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัย ตลอดเวลา
ที่อยูในสถานศึกษา  

3) ลางมือ(Hand Washing) : มีอ่างล้างมือเพียงพอส าหรับให้บริการนักเรียน บุคลากร
ทางการศึกษาและผู้มาติดต่อ โดยใช้สบู่ / เจลแอลกอฮอล  

4) เวนระยะหาง (Social Distancing) : มีการเวนระยะหางระหวางบุคคล อยางนอย             
1 - 2 เมตร รวมถึงการจัดเวนระยะหางของสถานที ่

5) ท าความสะอาด (Cleaning) : มีการท าความสะอาดบริเวณตางๆ โดยเช็ดท าความ
สะอาดพ้ืนผิวสัมผัสกอนเขาเรียน  ชวงพักเที่ยง และหลังเลิกเรียนทุกวัน เปดประตู หนาตาง ใหอากาศถายเท 
รวมถึงจัดใหมีถังขยะมูลฝอยแบบมีฝาปดและรวบรวมขยะออกจากหองเรียน เพ่ือน าไปก าจัดทุกวัน 

6) ลดแออัด (Reducing) : มีการลดระยะเวลาการท ากิจกรรมใหสั้นลงเทาที่จ าเปนหรือ
เหลื่อมเวลาท ากิจกรรมและหลีกเลี่ยงการท ากิจกรรมรวมตัวกันเปนกลุมลดแออัด 
   2.4.5 การปฏิบัติที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ ที่โรงเรียนก าหนด  
-     มีการก าหนดให้นักเรียนใช้ของส่วนตัว ไม่ใช้สิ่วของร่วมกับผู้อ่ืน เช่น แก้วน้ า ช้อน ส้อมฯลฯ 
   2.4.6 การแจกหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรีฯ (ร้อยละ) 
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  2.4.7 การจ่ายเงินค่าเสื้อผ้านักเรียนและอุปกรณ์การเรียนตามนโยบายเรียนฟรีฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.8 การจัดการเกี่ยวกับอาหารกลางวัน (ร้อยละ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  2.4.9 การจัดการเกี่ยวกับอาหารเสริม(นม) โรงเรียน - โรงเรียนได้รับการสนับสนุนอาหารเสริม 
(นม) โรงเรียนแบบกล่อง (ยู.เอช.ที) และ แบบถุง (พาสเจอร์ไรส์) ครบตามจ านวนนักเรียน 
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 3. แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th ส าหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  3.1 การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ ( Tool) 
Microsoft Team และ G Suit for Education ส าหรับครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 
  - ครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ทั้งสิ้น  206 คน เข้ารับการพัฒนา 169 คน คิดเป็นร้อยละ 
82.04 
  - หัวข้อที่อบรม เช่น การใช้งาน google sheet, google form, google class room, Tips and 
Tricks in Microsoft Teams, เครื่องมือ Chat ใน Microsoft Teams 
  - การน าไปใช้ เช่น การจัดชั้นเรียนออนไลน์ , การสร้างแบบสอบถามออนไลน์, การสร้างใบงาน, 
การตัดเกรด 
  3.2 แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th 
   - แต่งตั้งผู้ดูแลระบบ ระดับโรงเรียน 
   - นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาทุกคนลงทะเบียนผ่าน www.deep.go.th 
ที่ประชุม :  รับทราบ 
 
ประเด็นการประชุมที่ 4  นิเทศออนไลน์ 

นางสาวนลิน  เล็กมาก (ศึกษานิเทศก์) : 

 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  โดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ) ก าหนดการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้มีการจัดท าฐานข้อมูล                  
(Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และการ ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครื่องมือ                 
ในการพัฒนางานทั้งระบบเน้นการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ประกอบกับนโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มุ่งพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตาม
หลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาจึงได้จั ดท า 
website นิเทศออนไลน์  ขึ้นเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
โดยสามารถเข้าใช้งานผ่านหน้า website ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 หรือ 
gg.gg/nites_sni1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.deep.go.th/
http://www.deep.go.th/
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ที่ประชุม :  รับทราบ 
 
ประเด็นการประชุมที่ 5  การประกันคุณภาพการศึกษา 

นางสาวณฐกร  รักษ์ธรรม (ศึกษานิเทศก์) : 

 1. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 
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 2. การประเมินคุณภาพภายนอก 
  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. หยุดการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ตามข้อเสนอแนะของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้สถานศึกษาน าเวลามาใช้ในการเรียนการสอน
ในช่วงการเปิดภาคเรียนใหม่ ส่วนในช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน จะด าเนินการพัฒนารูปแบบและแนวทาง  
การประเมินรอบห้า ที่จะมีการน าระบบออนไลน์ งานวิจัย รวมถึงผู้ประเมินที่มีความรู้ความเข้าใจในด้าน IT มาใช้
ในการประเมินมากขึ้น  ผลการประเมินรอบสี่ที่ผ่านมาของการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการ
อาชีวศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดีมาก รวมถึงผลประเมินที่สถานศึกษาต่าง ๆ ต้องน าไปปรับใช้ ในส่วนของ
สถานศึกษาที่ได้มีการส่งรายงานประเมินตนเอง (SAR) เข้ามาในระบบออนไลน์ของ สมศ. ในช่วงที่ผ่านมา สมศ.  
ได้วิ เคราะห์ เอกสารทั้งหมดเบื้องต้นไปแล้ว แต่จ าเป็นต้องยุติ เ พ่ือให้สอดรับกับตามเจตนารมณ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
  การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ 
สมศ. ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายนอก และรับรองผลให้แก่สถานศึกษาไปแล้วว่า 3,569 แห่ง  และ                   
ในปี 2563 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ สมศ. มีเป้าหมายที่จะประเมินคุณภาพ
ภายนอกให้แก่ให้แก่สถานศึกษาตามที่ต้นสังกัดส่งรายงานการประเมินตนเอง ( SAR) เข้ามาจ านวนกว่า 6,649 
แห่งให้แล้วเสร็จ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ในฐานะผู้ก ากับดูแล สมศ. จึงมีข้อเสนอแนะให้ สมศ.หยุดการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ไปก่อน เพ่ือให้
สถานศึกษา ได้เตรียมความพร้อมส าหรับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ (New Normal) ได้อย่างเต็มที่ 
ดังนั้น  ทางคณะกรรมการ สมศ. จึงมีมติเห็นชอบให้ สมศ. หยุดการประเมินรอบสี่ ตามข้อเสนอแนะจากทาง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งระยะเวลาที่เหลือต่อจากนี้ คณะกรรมการ สมศ. ได้มีนโยบายให้              
สมศ. เตรียมความพร้อมพัฒนาเกณฑ์การประเมินภายนอกส าหรับการประเมินภายนอกรอบห้า ซึ่งจะเริ่มต้น                   
ในปี 2564 ด้วยการพัฒนารายละเอียดรูปแบบการประเมินให้สอดคล้องกับระบบการศึกษายุคใหม่ รวมไปถึง             
การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพโดยการใช้เครื่องมือ เทคโนโลยีใหม่ ๆ มุ่งเน้นการประเมินเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพ และลดภาระให้แก่ครูผู้สอน สถานศึกษาเป็นส าคัญ  ส าหรับต้นสังกัดที่ส่ง SAR ไปทางระบบแล้วทาง                
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สมศ. จะน าไปใช้ส าหรับการวิเคราะห์ประกอบการประเมินภายนอกรอบถัดไป ซึ่งการเก็บ SAR ในรอบสี่ไว้ส าหรับ
พิจารณาในรอบต่อไปนั้นจะช่วยให้การประเมินคุณภาพภายนอกในรอบห้าสามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น  อย่างไรก็ตามในช่วงก่อนที่จะได้รับข้อเสนอแนะจากทางรัฐมนตรีช่วย สมศ. ได้ด าเนินการวิเคราะห์รายงาน
การประเมินตนเอง  (Pre-Analysis) ตามที่ต้นสังกัดที่ส่ง SAR เข้ามา และตั้งเป้าว่าจะประเมินผลและรับรอง
คุณภาพให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 2563 รวมไปถึงการก าหนดแนวทางเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สมศ. ยังได้เตรียมการด าเนินการด้วยการงดให้ผู้ประเมินลงพ้ืนที่ แต่ให้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางระบบวิดีโอ คอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) หรือโทรสอบถามในกรณีที่
บางตัวชี้วัดที่ยังมีข้อสงสัย  ส่วนสถานศึกษาที่พิจารณาแล้วเห็นว่าต้องลงพ้ืนที่ก็ให้ สมศ. ด าเนินการตามขั้นตอน 
พร้อมทั้งประสานหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาเพ่ือลงพื้นที่ตามปกติในช่วงที่มีการเปิดภาคเรียน ซึ่งแนวทาง
ดังกล่าวจะช่วยให้การท างานของ สมศ.รวดเร็ว สอดคล้องกับมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ตามนโยบายของ
รัฐบาล ซึ่งในแนวทางที่กล่าวมานี้ บางส่วนอาจถูกน าไปใช้กับการประเมินรอบใหม่ เพ่ือให้กิจกรรมดังกล่าวมีความ
ว่องไว คล่องตัว และสร้างความมั่นใจให้กับ  ต้นสังกัดและสถานศึกษาให้มากกว่าเดิม 
ที่ประชุม :  รับทราบ 
 
ประเด็นการประชุมที่ 6  การบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

นางอรุณศรี  จงจิตต์ (ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา) 

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 
คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  (ก.พ.ป.) 

------------------------------------- 
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่  
 มาตรฐานด้านที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
      - จ านวน 5 ตัวบ่งชี้/ 26 ข้อ 
 มาตรฐานด้านที่ 2 ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการเล่นเพื่อ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 
       - จ านวน 5 ตัวบ่งชี้/ 20 ข้อ 
 มาตรฐานด้านที่ 3 คุณภาพของเด็กปฐมวัย 
      - 3 แรกเกิด ถึง 2 ปี (2 ปี11 เดือน 29 วัน) จ านวน 2 ตัวบ่งชี้/7 ข้อ 
      - 3 ปีถึง 6 ปี  (ก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) จ านวน 7 ตัวบ่งชี้/22 ข้อ  
สาระของมาตรฐานแต่ละด้าน มีดังนี้ 
 มาตรฐานด้านที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  
   ตัวบ่งชี้ย่อย  
    1.1.1 บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ  
    1.1.2 บริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  
    1.1.3 บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ  
 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด  
   ตัวบ่งชี้ย่อย  
    1.2.1 บริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ  
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    1.2.2 ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/หัวหน้าระดับปฐมวัย/ผู้ด าเนิน กิจการมีคุณวุฒิ/
คุณสมบัติเหมาะสม และบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
    1.2.3 ครู/ผู้ดูแลเด็กที่ท าหน้าที่หลักในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย มีวุฒิการศึกษา/
คุณสมบัติเหมาะสม 
    1.2.4 บริหารบุคลากรจัดอัตราส่วนของครู/ผู้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสม พอเพียงต่อจ านวนเด็ก
ในแต่ละกลุ่มอาย ุ
 

เด็ก (อายุ) อัตราส่วนครู/ผู้ดูแล : เด็ก(คน) จ านวนเด็กในกลุ่มกิจกรรม 
ต่ ากว่า 1 ปี 1 : 3 กลุ่มละไม่เกิน 6 คน 
ต่ ากว่า 2 ปี 1 : 5 กลุ่มละไม่เกิน 10 คน 
ต่ ากว่า 3 ปี 1 : 10 กลุ่มละไม่เกิน 20 คน 

3 ปี- ก่อนเข้า ป.1 1 : 15 กลุ่มละไม่เกิน 30 คน 
 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย  
   ตัวบ่งชี้ย่อย  
    1.3.1 บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ  
    1.3.2 โครงสร้างและตัวอาคารมั่นคง ตั้งอยู่ในบริเวณและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 
    1.3.3 จัดการความปลอดภัยของพ้ืนที่เล่น/สนามเด็กเล่น และสภาพแวดล้อมภายนอก
อาคาร  
    1.3.4 จัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์อุปกรณ์ เครื่องใช้ ให้ปลอดภัย 
เหมาะสมกับการใช้งานและเพียงพอ 
    1.3.5 จัดให้มีของเล่นที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีจ านวนเพียงพอ สะอาด เหมาะสม 
กับระดับพัฒนาการของเด็ก 
    1.3.6 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย  
    1.3.7 จัดให้มีระบบป้องกันภัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอก สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
    1.3.8 จัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ป้องกันอัคคีภัย/ภัยพิบัติตามความเสี่ยงของพ้ืนที่  
 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้  
   ตัวบ่งชี้ย่อย  
    1.4.1 มีการจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็ก และดูแลการ
เจ็บป่วยเบื้องต้น  
    1.4.2 มีแผนและด าเนินการตรวจสุขอนามัยประจ าวัน ตรวจสุขภาพ ประจ าปีและป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อ 
    1.4.3 อาคารต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรประจ าวันของเด็กที่เหมาะสมตามช่วง
วัย และการใช้ประโยชน์ 
    1.4.4 จัดให้มีพ้ืนที่/มุมประสบการณ์และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและ นอกห้องเรียน 
    1.4.5 จัดบริเวณห้องน้ า ห้องส้วม ที่แปรงฟัน/ล้างมือให้เพียงพอ สะอาด ปลอดภัย และ
เหมาะสมกับการใช้งานของเด็ก 
    1.4.6 จัดการระบบสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานที่ปรุง ประกอบอาหาร น้ า
ดื่มน้ าใช้ก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และพาหะน าโรค 
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    1.4.7 จัดอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้งาน ของเด็กทุกคน 
และดูแลความสะอาดและปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน  
   ตัวบ่งชี้ย่อย 
    1.5.1 มีการสื่อสารเพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่าง พ่อแม่/ 
ผู้ปกครองกับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับตัวเด็กและ การด าเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  
    1.5.2 การจัดกิจกรรมที่พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครอบครัว และชุมชนมีส่วนร่วม 
    1.5.3 ด าเนินงานให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนในเรื่องการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 
    1.5.4 มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มาตรฐาน 
 
 มาตรฐานด้านที่ 2 ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการเล่นเพื่อ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 
    ตัวบ่งชี้ย่อย  
     2.1.1 มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย               
มีการด าเนินงานและประเมินผล 
     2.1.2 จัดพื้นที่/มุมประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นที่เหมาะสมอย่างหลากหลาย 
     2.1.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการตามธรรมชาติ ของเด็ก                  
ที่เรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัส ลงมือท า ปฏิสัมพันธ์ และ การเล่น 
     2.1.4 เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์ เทคโนโลยีเครื่องเล่นและจัดสภาพแวดล้อม  ภายใน- 
ภายนอก แหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอ เหมาะสม ปลอดภัย  
    2.1.5 เฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะ เพ่ือใช้ผลในการจัดกิจกรรม
พัฒนาเด็กทุกคนให้เต็มตามศักยภาพ  
  ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ  
    ตัวบ่งชี้ย่อย  
     2.2.1 ให้เด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป รับประทานอาหารที่ครบถ้วนในปริมาณ ที่เพียงพอ และ
ส่งเสริมพฤติกรรมการกินท่ีเหมาะสม  
     2.2.2 จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมในการดูแลสุขภาพ ความ
ปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน  
     2.2.3 ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจ าวัน ความสะอาดของร่างกาย ฟันและช่องปาก
เพ่ือคัดกรองโรคและการบาดเจ็บ 
     2.2.4 เฝ้าระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล บันทึกผล  ภาวะ
โภชนาการอย่างต่อเนื่อง  
     2.2.5 จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกาย ฟันและช่องปาก สายตา หูตาม ก าหนด 
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  ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร  
    ตัวบ่งชี้ย่อย  
     2.3.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สังเกต สัมผัส ลองท า คิดตั้งค าถาม สืบเสาะหาความรู้
แก้ปัญหา จินตนาการ คิดสร้างสรรค์ โดยยอมรับ ความคิดและผลงานที่แตกต่างของเด็ก  
     2.3.2 จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาที่มีความหมายต่อเด็ก เพ่ือการสื่อสาร
อย่างหลากหลาย ฝึกฟัง พูด ถาม ตอบ เล่าและสนทนา ตามล าดับขั้นตอนพัฒนาการ  
     2.3.3 จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านให้เด็กมีทักษะการดูภาพ ฟังเรื่องราว 
พูดเล่า อ่าน วาด/เขียน เบื้องต้น ตามล าดับพัฒนาการ โดยครู/ผู้ดูแลเด็ก เป็นตัวอย่างของการพูด และการอ่านที่
ถูกต้อง 
     2.3.4 จัดให้เด็กมีประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สิ่งต่างๆ สถานที่  และ
ธรรมชาติรอบตัวด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ  
     2.3.5 จัดกิจกรรมและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เบื้องต้นตามวัย 
โดยเด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส และลงมือปฏิบัติ ด้วยตนเอง  
  ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ-สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและ ความเป็น   
พลเมืองดี 
     ตัวบ่งชี้ย่อย  
     2.4.1 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคง ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก จัดกิจกรรม สร้างเสริม
ความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างเด็กกับเด็ก และการแก้ไข ข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์  
     2.4.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุข แจ่มใส ร่าเริง ได้แสดงออกด้าน  อารมณ์
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง โดยผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย ศิลปะ ดนตรีตามความสนใจและถนัด  
     2.4.3 จัดกิจกรรมและประสบการณ์ ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กใฝ่ดีมีวินัย ซื่อสัตย์ รู้จักสิทธิ
และหน้าที่รับผิดชอบของพลเมืองดีรักครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและประเทศชาติด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัย และ 
พัฒนาการ  
  ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้นถัดไป  
    ตัวบ่งชี้ย่อย  
     2.5.1 จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองให้เตรียมเด็กก่อนจากบ้านเข้าสู่สถานพัฒนา เด็กปฐมวัย/
โรงเรียน และจัดกิจกรรมช่วงปฐมนิเทศให้เด็กค่อยปรับตัวในบรรยากาศที่เป็นมิตร  
     2.5.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นแต่ละขั้น 
จนถึงการเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 
 มาตรฐานด้านที่ 3 คุณภาพของเด็กปฐมวัย  
 ส าหรับเด็กแรกเกิด - อายุ 2 ปี (2 ปี 11 เดือน 29 วัน)  
  ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย  
    ตัวบ่งชี้ย่อย  
     3.1.1 เด็กมีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็น รายบุคคล  
  ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ก เด็กมีพัฒนาการสมวัย ตัวบ่งช้ีย่อย  
     3.2.1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม 5 ด้าน  
     3.2.2 รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ (Gross Motor)  
     3.2.3 รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา สมวัย  
(Fine Motor Adaptive)  
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     3.2.4 ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการด้านการรับรู้และเข้าใจภาษา  
(Receptive Language)  
     3.2.5 รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการการใช้ภาษาสมวัย (Expressive Language)  
     3.2.6 รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการการช่วยเหลือตนเองและการเข้าสังคม  
(Personal Social)  
 ส าหรับเด็ก อายุ 3 ปี - อายุ 6 ปี (ก่อนเข้าชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1) 
   ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม  
    ตัวบ่งชี้ย่อย  
     3.1.1 เด็กมีน้ าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล  
     3.1.2 เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเองตามวัย  
     3.1.3 เด็กมีสุขภาพช่องปากดีไม่มีฟันผุ 
  ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย 
    ตัวบ่งชี้ย่อย  
     3.2.1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม 5 ด้าน 
   ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ข เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว  
    ตัวบ่งชี้ย่อย  
     3.3.1 เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ สามารถเคลื่อนไหวและทรงตัวได้ 
ตามวัย  
     3.3.2 เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และการประสานงาน ระหว่างตากับ
มือตามวัย 
   ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4 ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ  
    ตัวบ่งชี้ย่อย  
     3.4.1 เด็กแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส รู้สึกมั่นคงปลอดภัย แสดงความรู้สึก ที่ดีต่อตนเอง
และผู้อ่ืนได้สมวัย 
     3.4.2 เด็กมีความสนใจ และร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างสมวัย ซึ่งรวม การเล่น การท างาน 
ศิลปะ ดนตรีกีฬา  
     3.4.3 เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง ยับยั้งชั่งใจ ท าตาม ข้อตกลง ค านึงถึง
ความรู้สึกของผู้อื่น มีกาลเทศะ ปรับตัวเข้ากับ สถานการณ์ใหม่ได้สมวัย  
   ตัวบ่งชี้ท่ี 3.5  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์ 
    ตัวบ่งชี้ย่อย  
     3.5.1 เด็กบอกเกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สถานที่แวดล้อมธรรมชาติและ สิ่งต่างๆ รอบตัว
เด็ก ได้สมวัย 
     3.5.2 เด็กมีพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์สามารถสังเกต จ าแนก และเปรียบเทียบ จ านวน 
มิติสัมพันธ์(พ้ืนที่/ระยะ) เวลา ได้สมวัย  
     3.5.3 เด็กสามารถคิดอย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาได้สมวัย 
     3.5.4 เด็กมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ท่ีแสดงออกได้สมวัย  
     3.5.5  เด็กมีความพยายาม มุ่งม่ันตั้งใจ ท ากิจกรรมให้ส าเร็จสมวัย  
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   ตัวบ่งช้ีที่ 3.6  เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร  
    ตัวบ่งช้ีย่อย 
     3.6.1 เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ เล่า สนทนา และสื่อสารได้สมวัย 
     3.6.2  เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ์ การใช้หนังสือ รู้จัก ตัวอักษร การคิด
เขียนค า และการอ่านเบื้องต้นได้สมวัยและ ตามล าดับพัฒนาการ 
     3.6.3 เด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียนตามล าดับขั้นตอนพัฒนาการ สมวัย น าไปสู่การ
ขีดเขียนค าที่คุ้นเคย และสนใจ  
     3.6.4 เด็กมีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสมตามวัย โดยใช้ภาษาไทย เป็นหลัก และมี
ความคุ้นเคยกับภาษาอ่ืนด้วย 
   ตัวบ่งชี้ท่ี 3.7   เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัย และความเป็นพลเมืองดี  
    ตัวบ่งชี้ย่อย  
     3.7.1 เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืนได้อย่างสมวัย และแสดงออกถึงการ ยอมรับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 
     3.7.2 เด็กมีความเมตตา กรุณา มีวินัย ซื่อสัตย์รับผิดชอบต่อตนเองและ ส่วนรวม และ             
มีค่านิยมที่พึงประสงค์สมวัย  
     3.7.3 เด็กสามารถเล่น และท างานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นกลุ่ม เป็นได้ทั้งผู้น า และผู้ตาม แก้ไข
ข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค ์ 
     3.7.4 เด็กภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัว ชุมชน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย                
และตระหนักถึงความเป็นพลเมืองดีของประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน 
  

 ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียน ชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2563 
 ด้านร่างกาย  ร้อยละ  93.40 
 ด้านอารมณ ์  ร้อยละ  92.90 
 ด้านสังคม   ร้อยละ  93.30 
 ด้านสติปัญญา  ร้อยละ 85.31 
 พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ร้อยละ 83.70 (ระดับดี) 

และรายชื่อโรงเรียนที่มีผลการประเมินพัฒนานักเรียน มีรายละเอียดดังนี้ 
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ร้อยละ 100 ร้อยละ 90 ร้อยละ 80 ร้อยละ 70 ร้อยละ 60 ร้อยละ 50 
1.บ้านเกาะเต่า 1.ไทยรัฐวิทยา 88 1.ชุมชนบ้านนางก า 1.ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม 1. ชุมชนบ้านใต้ 1.บ้านสันติสุข 
2.บ้านเกาะพลวย 2.นิคมสร้างตนเอง 2.ก าสนราษฎร์อุทิศ 2.ชุมชนวดัสุนทรนิวาท 2.บ้านมะเด่ือหวาน  
3.บ้านคลองนาฯ 3.บ้านกงหนิง 3.บ้านคลองคราม 3.บ้านคอกช้าง 3.บ้านศรีชัยคราม  
4.บ้านโฉลกหล า 4.ก าสนประชาสรรค์ 4.บ้านควนนิมิต 4.บ้านดอนธูป 4.บ้านศิลางาม  
5.บ้านวังทองสามัคคี 5.บ้านคลองสระ 5.บ้านควนราชา 5.บ้านท้องนายปาน 5.บ้านห้วยด่าน  
6.บ้านห้วยเสียด 6.บ้านคลองสุข 6.บ้านคีรีรอบ 6.บ้านน้ าฉา 6.บ้านหาดงาม  
7.บ้านใหม่สามัคคี 7.บ้านซอย 2 7.บ้านดอนหลวง 7.บ้านบ่อน้ าร้อน 7.วัดเขานางเภา  
8.บ้านอ่างทอง 8.บ้านดอนสน 8.บ้านดินแดงสามัคคี 8.บ้านม่วงลีบ 8.วัดคงคาล้อม  
9.วัดคีรีวงการาม 9.บ้านดอนเสาธง 9.บ้านทอนหญ้าปล้อง 9.บ้านวังหวาย 9.วัดภูเขาทอง  
10.วัดนาราเจริญสุข 10.บ้านบ่อผุด 10.บ้านท่าเพชร 10.บ้านไสขาม   
11.วัดปากคู 11.บ้านบางรักษ์ 11.บ้านบางใหญ่ 11.บ้านไสตอ   
12.วัดสิงขร 12.บ้านบางส าโรง 12.บ้านปากกะแดะ 12.บ้านห้วยโศก   
 13.บ้านปลายแหลม 13.บ้านโพหวาย 13.วัดคุณาราม   
 14.บ้านปากดอนสัก 14.บ้านมะม่วงหวาน 14.วัดชลคราม   
 15.บ้านแม่โมกข์ 15.บ้านสุชน 15.วัดท่าทอง   
 16.บ้านศรีธนู 16.บ้านไสใน 16.วัดบางใบไม้   
 17.บ้านหัวหมากบน 17.บ้านหนองเปล 17.วัดบ้านใน   
 18.วัดกงตาก 18.บ้านหน้าค่าย 18.วัดบุณฑริการาม   
 19.วัดกลาง 19.บ้านหัวหมากล่าง 19.วัดประสพ   
 20.วัดกลางใหม่ 20.บ้านหาดร้ิน 20.วัดวชิรประดิษฐ์   
 21.วัดคีรีวง 21.วัดกาญจนาราม 21.วัดวังไทร   
 22.วัดแจ้ง 22.วัดเขาแก้ว 22.วัดแสงประดิษฐ์   
 23.วัดดอนยาง 23.วัดเขาพระนิ่ม    
 24.วัดประเดิม 24.วัดนทีคมเขต    
 25.วัดพ่วง 25.วัดนอก    
 26.วัดพุฒ 26.วัดอุทยาราม    
 27.วัดโพธิ์นิมิต 27.ป่าไม้9    
 28.วัดราษฎร์เจริญ 28.อนุบาลฯ    
 29.วัดสมหวัง     
 30.วัดสมัยคงคา     
 31.วัดสว่างอารมณ์     
 32.วัดเขาสุวรรณฯ     

ที่ประชุม : รับทราบ 
 
ประเด็นการประชุมที่ 7  การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 4 จังหวัด ตามมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม 
 
 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)   สนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมองค์กร เห็นว่าเครือข่ายการศึกษา
จังหวัด  ได้ผ่านกระบวนการส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรมมาอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือการพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษา
คุณธรรม ในการส่งเสริม  สร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่โรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมภายใน
โรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 4 ด้าน ได้แก่ 
 ด้านที่ 1 โรงเรียน  
 เป็นโรงเรียนที่มีบรรยากาศ สภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ที่ เ อ้ือต่อการปลูกฝังคุณธรรมมี
แผนพัฒนาคุณธรรมที่ต่อเนื่องยั่งยืน บุคลากรในโรงเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ หรือกรอบ
แนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชน 
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   1. การจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการปลูกฝังคุณธรรมของโรงเรียน 
   2. มีแผนพัฒนาคุณธรรม 
   3. คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนหรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
   4. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่อง 
   5. สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม 
   6. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียน 
   7. ได้รับการยอมรับหรือยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานภายในหรือภายนอก 
 ด้านที่ 2 ผู้บริหาร 
   1. มีความรู้ ความเข้าใจด้านคุณธรรม 
   2. มีกระบวนการบริหารงานที่เป็นระบบ 
   3. บริหารสถานศึกษาด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
   4. ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและได้รับการยอมรับหรือยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 ด้านที่ 3 ครู 
   1. ความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรม 
   2. การจัดการเรียนรู้ปลูกฝังและประเมินคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
   3. ความสามารถในการเป็นวิทยากรคุณธรรม 
   4. การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม 
   5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
   6. ความประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม 
   7. การยอมรับหรือยกย่องเชิดชูเกียรติจากบุคคลหน่วยงาน องค์กรภายในหรือภายนอก 
 ด้านที่ 4 ด้านนักเรียน 
   1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม 
   2. โครงงานคุณธรรม 
   3. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
   4. เป็นผู้น าทางด้านคุณธรรม 
   5. การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม 
   6. พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพ่ิมข้ึน 
 ศูนย์คุณธรรมจัดการอบรมท าความเข้าใจแนวทางการพัฒนาโรงเรียนเรียนคุณธรรม  4  จังหวัด                 
ตามมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม ให้กับเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม 12 โรงเรียน ก าหนดอบรม ประมาณวันที่                 
22-23  สิงหาคม 2563  ณ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
 1. โรงเรียนบ้านโพหวาย  
 2. โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 
 3. โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
 4. โรงเรียนวัดวังไทร 
 5. โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 
 6. โรงเรียนวัดกงตาก 
 7. โรงเรียนวัดท่าไทร 
 8. โรงเรียนวัดนอก 
 9. โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 
 10. โรงเรียนบ้านอ่างทอง 
 11. โรงเรียนวัดภูเขาทอง 
 12. โรงเรียนบ้านเกาะเต่า 
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ประเด็นการประชุมที่ 8  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานแนะแนวในสถานศึกษา 
 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ก าหนดแแนวทางการด าเนินงานในสถานศึกษาดังนี้ 
 1. ก าหนดโครงสร้างระบบการบริหารจัดการ  และแผนปฏิบัติการงานแนะแนวที่สอดคล้อง  กับบริบท
ของสถานศึกษา 
 2. จัดหา จัดท า พัฒนา และสร้างสื่อ เครื่องมือและระบบสารสนเทศทางการแนะแนวให้มีคุณภาพ 
ทันสมัย เพ่ือการบริหาร  การให้บริการและการจัดกิจกรรมแนะแนว 
 3. เร่งรัดการด าเนินงานแนะแนวให้ได้ตามมาตรฐานการแนะแนว 
 4. มีการก ากับ ติดตามประเมินผลตามมาตรฐานการแนะแนวอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 ทั้งนี้ทางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จะติดตามประเมินผล                    
ตามมาตรฐานการแนะแนว และให้ทุกโรงเรียนรายงานผลมายังหน่วยงานต้นสังกัดต่อไป 
 
ประเด็นการประชุมที่ 9  แนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 1. แนวปฏิบัติการใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบในการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียน 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้มีประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ลงวันที่ 18 เมษายน 2557  ข้อที่ 7 ให้เพ่ิมการใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบ ทั้งการ
เขียนตอบแบบสั้นและแบบยาวเมื่อจบหน่วยการเรียน ในการสอบระหว่างภาคเรียนและในการสอบปลายภาคเรียน 
อย่างน้อยร้อยละ 30 ของการทดสอบแต่ละครั้ง  ในการนี้  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 
เขต 1 ขอให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง  ด าเนินการตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                 
เพ่ือด าเนินการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียน ตามแนวปฏิบัติการใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบในการวัดและประเมิน
คุณภาพผู้เรียน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือก ากับและติดตามผลการด าเนินงาน               
ของสถานศึกษาอย่างเคร่งครัดต่อไป 
 2. แนวทางการให้บริการข้อสอบมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
การสอบปลายปีของผู้เรียน 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้มีประกาศเรื่อง แนวทางการใช้ข้อสอบในการสอบ
ปลายปีของผู้เรียน ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ข้อ 3 ข้อสอบที่ใช้ในการสอบปลายปีของผู้เรียน สถานศึกษาเลือกใช้
ตามแนวทางข้อ 3.3 ข้อสอบที่ พัฒนาโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือส านักงาน              
เขตพ้ืนที่การศึกษา จึงขอชี้แจงแนวทางในการด าเนินงานดังนี้ 
  1) การให้บริการข้อสอบมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่พัฒนาโดย
ส านักทดสอบทางการศึกษา ถือเป็นทางเลือกส าหรับสถานศึกษาในการเลือกใช้เป็นข้อสอบปลายปี 
  2) ข้อสอบมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่พัฒนาโดยส านักทดสอบ   
ทางการศึกษา เป็นข้อสอบมาตรฐานให้สสถานศึกษาใช้ในการสอบปลายปี มิใช้เป็นการทดสอบระดับชาติที่ต้องจัด
สอบพร้อมกัน หรือใข้แบบทดสอบชุดเดียวกันในการสอบปลายปีทุกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นศูนย์ประสานงานในการประสานงานกับสถานศึกษาเกี่ยวกับ
ข้อมูลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีความประสงค์ขอใช้บริการข้อสอบมาตรฐาน และรับส่งข้อสอบ
มาตรฐานผ่านโปรแกรมการจัดส่งข้อสอบมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืน ฐานตามการ                 
ร้องขอของสถานศึกษา 
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  4) ข้อสอบที่ใช้สอบปลายปีของผู้ เรียนที่สถานศึกษาเลือกใช้ตามแนวทางของข้อสอบของ
สถานศึกษาเอง  และข้อสอบของสถานศึกษาอ่ืน ให้มีข้อสอบแบบเขียนตอบ อาจเป็นการเขียนตอบแบบสั้นหรือ
เขียนตอบแบบยาวร่วมด้วย 
  5) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะไม่มีการ
ด าเนินการจัดสรรงบประมาณไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือจัดพิมพ์ข้อสอบและบริหารการจัดสอบให้แก่
สถานศึกษา เนื่องจากเป็นการบริหารข้อสอบให้แก่สถานศึกษาที่ขอใช้ โดยงบประมาณในการจัดท าข้อสอบอยู่ใน
เงินอุดหนุนรายหัวของสถานศึกษาอยู่แล้ว 
  หมายเหตุ  กรณีท่ีสถานศึกษาใช้ข้อสอบของสถานศึกษาเองหรือของสถานศึกษาอ่ืน เช่น โรงเรียน
ที่มีอัตราการแข่งขันสูง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย โรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัด เป็นต้น จะต้อง
เป็นข้อสอบที่วัดการคิดขั้นสูง มีกรอบโครงสร้างข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตร และมี
กระบวนการสร้างและพัฒนาที่ได้มาตรฐาน  (ส่ง Test Blue Print มาท่ีหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือการตรวจสอบ) 
 3. แนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย และการอนุมัติการจบการศึกษาปีการศึกษา 
2563   
  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้แจ้งแนวทางการเปิด -ปิดภาคเรียนปีการศึกษา  2563                 
ให้สถานศึกษาในสังกัดและในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ  ก าหนดการเปิดและปิดภาคเรียน  ปีการศึกษา  
2563  ดังนี้ 
  ภาคเรียนที่หนึ่ง วันเปิดภาคเรียน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 วันปิดภาคเรียน  วันที่ 14 พฤศจิกายน 
2563 
  ภาคเรียนที่สอง วันเปิดภาคเรียน วันที่ 1 ธันวาคม 2563 วันปิดภาคเรียน  วันที่ 10 เมษายน 
2563   
  และก าหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีการสอนชดเชยให้ครบตามหลักสูตรของแต่ละระดับ 
       1. การนับเวลาเรียน 
    การจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะตามมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัดที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนด สถานศึกษาต้องมีเวลา
เพียงพอที่จะพัฒนาผู้เรียนรอบด้าน จากสถานการณ์ COVID – 19  สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนทางไกลใน
ระบบออนแอร์ หรือออนไลน์ สามารถตรวจสอบเวลาเรียนของนักเรียน และบริหารจัดการเวลาเรียนในแต่ละภาค
เรียนและตลอดปีการศึกษา ให้ครบตามโครงสร้างเวลาเรียนที่หลักสูตรก าหนด ดังนี้ 
    1.1 ให้เริ่มนับเวลาเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป และนับรวมเวลาเรียนที่
สถานศึกษาบริหารจัดการด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อเปิดสอนชดเขยให้ครบตามโครงสร้างเวลาเรียน 
    1.2 ก่อนเริ่มเรียนตามตารางสอนทางไกลในแต่ละวัน ครูต้องมีการตรวจสอบความพร้อมของ
นักเรียน เหมือนกับเช็คชื่อนักเรียน ให้มีการรายงานตัวว่ามีความพร้อมที่จะเรียนในแต่ละวิชา ตามวิธีการของแต่
ละโรงเรียน ซึ่งต้องมีการชี้แจงและนัดหมายผู้ปกครองและนักเรียนให้เข้าใจ 
    1.3 การนับจ านวนเวลาเรียนของแต่ละวิชา เช่น 
          1.3.1 นับจ านวนชั่วโมงท่ีเรียนจริงตามตารางสอน 
          1.3.2 กิจกรรมหรืองานใด ๆ ที่มอบหมายให้นักเรียนปฏิบัติ  ถ้าหากจะนับเป็น               
เวลาเรียนต้องก าหนดในตารางสอน หรือเอกสารอื่นที่ระบุไว้อย่างชัดเจน 
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       2. การสอนชดเชย 
      การจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย มีเวลาเรียนครบ 180 วัน ตามที่หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ก าหนด ไม่จ าเป็นต้องสอนชดเชย ส าหรับการจัดการเรียนการสอนระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการได้ตามบริบทและ
ความเหมาะสม หรืออาจจะใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือใช้หลายวิธีร่วมกัน ดังต่อไปนี้ 
   2.1 การจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน 
     2.1.1 เพิ่มจ านวนเวลาเรียนในแต่ละวัน 
     2.1.2 เพ่ิมการเรียนในวันหยุด 
   2.2 การจัดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ 
     2.2.1 ก าหนดตารางสอนให้ชัดเจน เพ่ือน ามานับชั่วโมงการเรียนได้ 
      2.2.2 เลือกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ที่สามารถวัดและประเมินผลได้จริงค านึงถึง
บริบทของนักเรียนที่บ้านและความพร้อมของผู้ปกครอง 
    2.3 การจัดการเรียนการสอนแบบผสม 
      การจัดการเรียนการสอนที่ผสมผสานหลายซ่องทาง หรือหลากหลายวิธีสอน จะต้อง 
ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ สอดคล้องกับเวลาในตารางสอน เช่น 
      2.3.1 มอบหมายให้นักเรียนท าโครงงาน หรือแก้โจทย์ปัญหาที่ท้าทาย แล้วส่งไฟล์งาน
ทางออนไลน์ หรือช่องทางอ่ืน ๆ ที่สะดวก 
      2.3.2 การจัดการเรียนการสอน โดยครูก าหนดประเด็นหรือหัวข้อให้นักเรียนไปศึกษาส่ง
หน้า พร้อมทั้งให้แหล่งข้อมูล จากนั้น นัดหมายเวลามาอภิปราย แถลง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอาจจะมาพบกันที่
โรงเรียน หรือผ่านออนไลน์ตามช่องทางที่สะดวก 
     นอกจากนี้ สามารถน าการเรียนการสอนในช่วงเวลาของการเตรียมความพร้อม หรือการ
ปรับพื้นฐานการเรียนรู้ของนักเรียน ในวันที่ 18 พฤษภาคม- 30 มิถุนายน 2563 มาใช้เป็นแหล่งข้อมูลได้ 
        3. การอนุมัติการจบการศึกษาการออกเอกสารหลักฐานการศึกษา 
    3.1 เมื่อสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนครบตามโครงสร้างเวลาเรียน และเกณฑ์การจบ แต่ละ
ระดับ ให้อนุมัติการจบการศึกษา ภายในวันที่ 9 เมษายน 2564 
    3.2 กรณีนักเรียนมีผลการเรียนไม่สมบูรณ์ (ติด 0 ร มส) ให้สถานศึกษาสอนซ่อมเสริมและ
ด าเนินการวัดและประเมินผลให้เสร็จสิ้น และอนุมัติการจบการศึกษา ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 
   วันเปิด ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 (181 วัน)  ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ปีการศึกษา 
2563 

วันที่เปิดเรียน  รวม 
(วัน) สัปดาห์ที่ 1 

(วันที่) 
สัปดาห์ที่ 2 

(วันที่) 
สัปดาห์ที่ 3 

(วันที่) 
สัปดาห์ที่ 4 

(วันที่) 
สัปดาห์ที่ 5 

(วันที่) 
ก.ค. 63 1 - 3 7 - 10  13 - 17 20 - 24  21 - 31  21 
ส.ค. 63 3 - 7  10 - 11, 13 - 14 17 - 21  24 - 28  31 20 
ก.ย. 63 1 - 4 7 - 11 14 - 18 21 - 25 28 - 31  22 
ต.ค. 63 1 - 2 5 - 9  12, 14 - 16 19 - 22 26 - 30 20 
พ.ย. 63 2 - 6  9 - 13 - - - 10 

รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 93 
จ านวนวันที่ต้องสอนชดเชย 7 
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14 – 31 พ.ย. 63 ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 17 

ธ.ค. 63 1 - 4 8 - 9, 11 14 - 18 21 - 25 28 - 30  20 
ม.ค. 64 - 4 - 8 11 - 15 18 - 22 25 - 29 20 
ก.พ. 64 1 - 5  8 - 12  15 - 19 22 - 25 - 19 
มี.ค. 64 1 - 5 8 - 12 15 - 19 22 - 26 29 - 31 23 
เม.ย. 64 1 - 2  5, 7 - 9 - - - 6 

รวมเวลาเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 88 
จ านวนวันที่ต้องสอนชดเชย 12 

10 เม.ย. - 16 พ.ค. 64 ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 37 
 
ประเด็นการประชุมที่ 10  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563 
 ประเด็นการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2563   
   การบริหารงานวิชาการ 
   1. การพัฒนาหลักสูตรและการบริหารจัดการหลักสูตร 
    1.1 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
    1.2 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    1.3 หลักสูตรการศึกษาพิเศษ 

   2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  
    2.1 การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสะระ  และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
    2.2 การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
    2.3 การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะวิทยาการค านวณ การจัดการเรียนรู้เพ่ือฝึกทักษะ                
การคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
    2.4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) (ประเมินในระบบ) 
    2.5 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    2.6 การจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวมของสถานศึกษา 
    2.7 การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ภาษาพ้ืนถิ่น (ภาษาแม่) และภาษาท่ี 3 
    2.8 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง และสื่อสาร
ได ้
    2.9 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและพัฒนาห้องสมุด 
    2.10 การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) (ประเมินในระบบ) 
    2.11 การศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
(ประเมินในระบบ) 
    2.12 การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด (ประเมินในระบบ และหน่วยงานต้นสังกัด) 
   3. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา (ประเมินตนเองในระบบ)  

   4. การนิเทศภายในสถานศึกษา 
   5. การแนะแนว 
    5.1 วัดแววอาชีพ (ประเมินในระบบ) 
    5.2 การเสริมทักษะอาชีพ 
   6. ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 
  การบริหารงานบุคคล 
   1. การวางแผนอัตรก าลัง 
   2. การเลื่อนเงินเดือน 
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   3. สถานศึกษามีการส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึ งการยกย่องเชิดชูเกียรติ                
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
   4. การด าเนินการเกี่ยวกับวินัย 
   5. การด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา  
  การบริหารงานงบประมาณ 
   1. การบริหารงบประมาณและการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบลงทุน ค่ าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง) 
   2. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

   3. การรายงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   4. การรับ - การจ่ายเงิน 
   5. การเก็บรักษาเงิน การควบคุมเงินและการจัดท ารายงานการเงิน 
   6. การจัดหาและการควบคุมพัสดุ 

  การบริหารงานทั่วไป 
   1. การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
   2. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   3. ส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
   4. งานประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
   5. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
   6. งานภาคีเครือข่ายการศึกษา (กรรมการสถานศึกษา) 

  การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
   1. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
   2. การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

   3. การด าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   4. การเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรองรับการประเมินนานาชาติ (PISA 2021) 
   5. การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการพัฒนาครูแกนน าในระดับ
ภูมิภาค  (Boot camp) 
   6. การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM  Education) 
   7. การส่งเสริมวินัยนักเรียน 
   8. การด าเนินงานกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
   9. โรงเรียนวิถีพุทธ (ประเมินในระบบ) 
   10. โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (การประเมินในระบบของเขต ,หน่วยงานต้นสังกัด) 
   11. การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต  (ประเมินในระบบ) 
ที่ประชุม : รับทราบ 
รองพัทธนันท ์ นิลพัฒน์ : 

ประเด็นการประชุมที่ 11 การประชุมทางไกลผ่าน VDO Conference 
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค -19 สพป.สุราษฎร์ธานี  เขต 1 ได้ปรับปรุง                      
การด าเนินการในการแจ้งข้อราชการให้กับสถานศึกษา ประชุมทางไกลผ่าน VDO Conference ด้วย                       
App Google Meet  
ที่ประชุม : รับทราบ 
ประเด็นการประชุมที่ 12 การพัฒนาตนเองด้วยระบบ WBT 

 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้พัฒนาระบบ WBT - Web  Based Training  ส าหรับข้าราชการครูในสังกัด
และผู้สนใจทั่วไป  เพ่ือพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ จะเป็นเนื้อหาองค์ความรู้ จะมีเนื้อหาที่เหมาะสมกับ
ผู้บริหาร  ครู และแบบทดสอบ 20 ข้อ ผ่านการกลั่นกรองแบบทดสอบ เพ่ือให้ได้มาตรฐานและคุณภาพของ
ข้อสอบจะประโยชน์กับผู้บริหาร  ครู และผู้สนใจพัฒนาตนเอง  
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ผู้บริหารฯ ท่านใดสนใจสามารถสร้างหลักสูตร ที่เป็นความถนัดเฉพาะของตนเอง สร้างองค์ความรู้ ใน

รูปแบบต่าง ๆ พร้อมทั้งออกแบบทดสอบ ส่งให้ สพป.สฎ.1 ด าเนินการตามขั้นตอนโดยผ่านคณะกรรมการฯ
พิจารณา จะน าเผยแพร่ทางเว็บไซต์ต่อไป 

และขอให้ผู้บริหารฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูในสถานศึกษาทราบโดยทั่วกัน 
ที่ประชุม : รับทราบ 
ประเด็นการประชุมที่ 13  ประสิทธิภาพของสัญญาณ  INTERNET 

สืบเนื่องจากเขตตรวจราชการ 5 ได้ประกวดราคาเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้ สพท. และ
โรงเรียน ตั้งแต่ มิ.ย. – ก.ย. รวม 4 เดือน 

หากอินเตอร์เน็ตโรงเรียนใดขัดข้อง แจ้งผู้ให้บริการ call center  Line AO สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  
โรงเรียนต้องแจ้งการขัดข้องให้ สพป. Gg.gg/service_internet เพ่ือ สพป. คิดค่าปรับกับ TOT 

จึงเรียนมาเพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ที่ประชุม : รับทราบ 
ประเด็นการประชุมที่ 14  การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

 ขอให้สถานศึกษาด าเนินการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ตามปฏิทินที่
ก าหนด 17 กรกฎาคม 2563 

- ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
- ข้อมูลอาคาร 
- ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศีกษา 
เน้นย้ าการกรอกข้อมูล DMC ให้ตรวจสอบเลขประจ าตัวของนักเรียน ตรวจสอบให้ถูกต้อง  เพ่ือความ

มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
 “ไซเบอร์” หมายความรวมถึง ข้อมูลและการสื่อสารที่เกิดจากการให้บริการหรือการประยุกต์ใช้ เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต หรือโครงข่ายโทรคมนาคม รวมทั้งการให้บริการโดยปกติของ ดาวเทียมและระบบ
เครือข่ายที่คล้ายคลึงกัน ที่เชื่อมต่อกันเป็นการทั่วไป “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลางราชการ
ส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ องค์กรฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ องค์การ
มหาชน และหน่วยงานอ่ืน ของรัฐ “ประมวลแนวทางปฏิบัติ” หมายความว่า ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการก ากับดูแล ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ก าหนด  
 “ภัยคุกคามทางไซเบอร์” หมายความว่า การกระท าหรือการด าเนินการใด ๆ โดยมิชอบ โดยใช้
คอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมไม่พึงประสงค์โดยมุ่งหมายให้เกิดการประทุษร้าย  ต่อระบบ
คอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และเป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึง  ที่จะก่อให้เกิดความ
เสียหายหรือส่งผลกระทบต่อการท างานของคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือ ข้อมูลอื่นที่เก่ียวข้อง  
 “การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์” หมายความว่า มาตรการหรือการด าเนินการที่ก าหนดขึ้น เพ่ือ
ป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ  อันกระทบต่อ
ความมั่นคงของรัฐ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางทหาร และความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศ 
 “เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์” หมายความว่า เหตุการณ์ที่เกิดจาก การกระท าหรือ
การด าเนินการใด ๆ ที่มิชอบซึ่งกระท าการผ่านทางคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจเกิดความเสียหาย
หรือผลกระทบต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ หรือความมั่นคงปลอดภัย  ไซเบอร์ของคอมพิวเตอร์ 
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอื่นที่เก่ียวข้องกับระบบ คอมพิวเตอร์ 
 แนวทางการรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ 
 1. แบ่งระบบเครือข่ายออกเป็นส่วนๆ 

สินทรัพย์ดิจิทัลที่ส าคัญควรถูกแบ่งแยกออกมาจัดเก็บไว้ในส่วนที่มีการป้องกันเป็นอย่างดี พร้อมทั้ง              
ท า Intent-based Segmentation เพ่ือให้มั่นใจว่า อุปกรณ์ สินทรัพย์ และข้อมูลที่วิ่งเข้าออกระบบเครือข่ายจะ
ถูกจัดแบ่งไปยังแต่ละส่วนบนระบบเครือข่ายตามนโยบายแบบไดนามิก เมื่อเครือข่ายส่วนหนึ่งมีปัญหาจะได้                   
ไม่ส่งผลกระทบต่อเครือข่ายส่วนอื่นๆ 
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 2. รักษาช่องทางสื่อสารส ารองไว้เสมอ 

WAN ยุคเก่ามักมีปัญหากับการโจมตีแบบ DDoS การปรับไปใช้ SD-WAN ที่มีความมั่นคงปลอดภัย    
จะช่วยให้องค์กรเปลี่ยนเส้นทางการติดต่อสื่อสารได้อย่างยืดหยุ่นตามปัจจัย ณ ขณะนั้น เช่น ความพร้อมในการใช้
งาน (Availability) 
 3. คุ้มครองข้อมูลส าคัญ 

ทุกองค์กรควรหมั่นส ารองข้อมูลส าคัญและจัดเก็บข้อมูลส ารองนั้นแบบออฟไลน์ นอกจากนี้ควร
ทดสอบการกู้ข้อมูลกลับมาบ่อยๆ เพ่ือให้มั่นใจว่าข้อมูลจะกลับมาพร้อมใช้งานได้เสมอแม้จะถูก Ransomware 
โจมตี 
 4. ใช้ประโยชน์จากการบูรณาการและระบบอัตโนมัติ 

การบูรณาการโซลูชันด้านความมั่นคงปลอดภัยหลายๆ แบบเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวช่วยให้มั่นใจว่า
จะสามารถแชร์ข้อมูลภัยคุกคามระหว่างกันและร่วมกันรับมือกับภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนะน าให้ศึกษา
เทคโนโลยีใหม่อย่าง Endpoint Detection & Response (EDR) และ Security Orchestration Automation 
& Response (SOAR) ซึ่งจะเข้ามาช่วยเพิ่มความเร็วในการตรวจจับและรับมือกับการโจมตีโดยอัตโนมัติ 
 5. ตรวจสอบช่องทางสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 

อีเมลยังคงเป็นช่องทางยอดนิยมที่แฮ็กเกอร์แพร่มัลแวร์ นอกจากการอบรมเพ่ือสร้างความตระหนัก
ให้แก่พนักงานในองค์กรแล้ว องค์กรควรเลือกใช้ Secure Email Gateway และ NGFW เพ่ือเพ่ิมมาตรการ                     
ในการตรวจจับและป้องกันไปอีกข้ัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องทางสื่อสารที่มีการเข้ารหัส 
 6. ติดตามข้อมูลภัยคุกคามจาก Theat Intelligence Feeds 

การติดตามข้อมูลภัยคุกคามจาก Threat Intelligence Feeds แหล่งต่างๆ ช่วยให้องค์กรพร้อมรับมือ
กับเทคนิคการโจมตีและมัลแวร์รูปแบบใหม่ๆ นอกจากนี้การผสานข้อมูลเหล่านี้เข้าด้วยกันกับแพลตฟอร์มด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยยังช่วยเพิ่มโอกาสในการป้องกันภัยคุกคามก่อนที่จะรุกล้ าเข้ามายังระบบเครือข่ายได้อีกด้วย 

จึงเรียนมาเพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ที่ประชุม : รับทราบ 
ประเด็นการประชุมที่ 15  การใช้อุปกรณ์ DLTV ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่อยู่ใน                     

โครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
การใช้ DLTV ของโรงเรียนขนาดเล็ก ให้ส ารวจอุปกรณ์ ตาม QR สพป. ได้รับจัดสรรงบฯ ส าหรับซ่อมแซม

อุปกรณ์ต่อเชื่อม รายงานข้อมูล ภายใน 15 กรกฎาคม 2563 

จึงเรียนมาเพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ที่ประชุม : รับทราบ 

ผอ.ชูศักดิ์  แก้วนุ่น : 

ประเด็นการประชุมที่ 16  การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษา                 
ของสถานศึกษา                       

ขอให้สถานศึกษา ด าเนินการจัดท า แผนระบบบัญชีขั้นพ้ืนฐาน ครั้งที่ 1 ปี 2563 รายงานภายใน 31 
มีนาคม 2563  เปิดระบบ 12 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2563 ขอให้สถานศึกษาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 

จึงเรียนมาเพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ที่ประชุม : รับทราบ 

ประเด็นการประชุมที่ 17  รายงานทางการเงิน                       
- รายงานทางการเงิน เงินคงเหลือรายวัน เป็นประจ าทุกเดือน 
- การคืนเงินประกันสัญญา ให้ด าเนินการคืนเงินประกันสัญญาให้กับผู้รับจ้าง  

จึงเรียนมาเพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ที่ประชุม : รับทราบ 
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ประธาน :  

- ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค -19 หากพบผู้ติดเชื้อในสถานศึกษา จะต้องมี
ด าเนินการตามมาตรการและจะมีหลายหน่วยงาน (อบต./เทศบาล) ให้การสนับสนุน สถานศึกษา   
ควรให้ความส าคัญ ด าเนินการเป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุข และให้ ใช้โอกาสนี้ให้เกิด
ประโยชน์กับสถานศึกษา และทาง สพป. ที่ด าเนินการได้ลงไปตรวจเยี่ยม เพ่ือป้องกันมิให้เกิด                 
การแพร่ระบาดของเชื้อโควิค-19 และทาง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้พัฒนาและจัดระบบใหม่ เช่น  
1) การจัดประชุมผ่าน VDO Conference ใช้ระบบ Google meet เป็นเรื่องเร่งด่วน สร้าง                

ความเข้าใจ และสามารถประหยัดงบประมาณเป็นจ านวนมาก ผลที่ออกมา ผู้ปกครองและชุมชน 
เป็นไปในเชิงบวก 

2)  การพัฒนาครู ผ่านระบบ  WBT Web-based Training  มีแห่งเดียวที่ใช้ระบบนี้เท่านั้น มาสร้าง
ในพัฒนาบุคลากรฯ  

3) ระบบนิเทศออนไลน์  
สถานศึกษา จะต้องจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิค-19 โดยให้เป็นไปตามรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอน แบบ On site หรือแบบผสมผสาน โรงเรียนใดสีเหลืองมีข้อบกพร่อง
ทางข้อ แก้ไขหรือไม่ แก้ไขอย่างไร และด าเนินการอย่างไร  

- การด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ในช่วงนี้ หน่วยงานต่าง ๆ จะได้รับการจัดสรรงบประมาณ  อาจจะมีผู้มาติดต่อ ถ้าท าอะไร

แล้วส่งไปที่ สพท. จะได้รับจัดสรรประมาณ ล่าสุด เจลล้างมือ ตัวอย่างกรณีล่าสุด ผอ.สพท. และ 
ผอ.รร. ถูกไล่ออกจากราชการ ด้วยเหตุงบประมาณสนามฟุตซอล (ตามที่เป็นข่าว) จากกรณีดังกล่าว
ให้ผู้มีอ านาจในการจัดสรรงบประมาณเท่านั้น และมอบหมายให้ สพป. เป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ฉะนั้น รายงานทางการเงินทุกอย่าง บางโรงเรียนไม่ครบ ต้องถูกต้อง ท าให้เป็นปัจจุบัน  การรายงาน
ค่าสาธารณูปโภค ต้องรายงานทางระบบ 

- การจัดระบบภายในสถานศึกษา ต่อไปนี้จะมีภารกิจ/งานส าคัญเข้าที่โรงเรียนเป็นจ านวนมาก             
ควรจัดล าดับความส าคัญของสถานศึกษา เป็นอันดับแรก แต่ต้องบริหารจัดการเวลาให้ดี หลังจากนี้
การอบรม ประชุม/สัมมนา จะมาเป็นจ านวนมาก สพท. จะด าเนินการให้กระทบสถานศึกษา                        
ให้น้อยที่สุด เช่น  

(1) พัฒนาการคัดกรองแผน IEP ระหว่างวันที่ 22 – 25 กรกฎาคม 2563   
(2) ระบบควบคุมภายใน ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2563 

- งบประมาณเรื่อง โต๊ะเก้าอ้ี หากไม่ด าเนินการอาจจะท าให้งบประมาณตกไป เพ่ือปกป้องมิให้เสียหาย 
ในการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา และได้รับอนุมัติเงินประจ างวดมาแล้ว ให้ตรวจสอบ และรีบ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
เลิกประชุม  16.30 น. 
 
 

ผู้จดบันทึกประเด็นการประชุม : นางดวงมณี  ฉิมพลี 
นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
 
 

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม : นายเลอศักดิ์  รัชณาการ 
รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 
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รายช่ือผู้เข้าประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพส าหรับผู้บริหารการศึกษา  

ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 

9  กรกฎาคม  2563 
ณ  โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ผู้เข้าประชุม   
 สพป.สฎ.1   

1 นายชูศกัดิ์  ชูช่วย ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 
2 นายเลอศักดิ์  รัชณาการ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 
3 นางพัทธนันท์  นิลพัฒน์ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 
4 นางสาวสุภัคกมล  ชินวงค์ รองผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 
5 นางดวงมณี  ฉิมพลี นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ                                  

(ปฏิบัติหน้าที่) ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 

6 นายชูศักดิ์  แก้วนุ่น ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 

7 
8 

นางอารีย์  นิลเอก 
นางสาวกรรณิกา  ประสงค์จินดา 

ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

9 ส.ต.ต.ยุทธนา  บุณยะตุลานนท์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ 
10 

 
นางนัยนา  เกิดศรี นักวิชาการช านาญการ  

(ปฏิบัติหน้าที่) ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 
11 นายพิชัย  ภัทธิยธน ี นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

(ปฏิบัติหน้าที่) ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ 
12 นายสิงหนาท  คงทรัพย์ นิติกรช านาญการ 

(ปฏิบัติหน้าที่) ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
13 นางอรุณศรี  จงจิตต์ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  
14 นางสาวสุพรรณี หิริศักดิ์สกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนยูง 
15 นายโกศล  หนูช่วย รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านซอย 10 
16 นายอโณชัย  วิเศษกลิ่น ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง  
17 นายจิรพัส  ทองสีทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านซอย 2 
18 ว่าที่ พ.ต.มนตรี  อินทร์แก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเพชร 
19 นายอุทัย  พิบูลย์ (แทน) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางใหญ่  
20 นางขวัญใจ  บุญสินธุ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาส 
21 นายสาธิต  สร้างสกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสมหวัง 
22 นายสุรพล  สุปันตี รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสุชน 
23 นางสาวริยาภรณ์  ยงคณะ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดกลางใหม่ 
24 นายนันทวัฒน์  สุวรรณนิตย์ ผู้อ านวยการโรงเรียน วัดโพธิ์นิมิต  
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25 นางยุพา  ลิมสกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าทอง 
26 นางจิตรลดา  สุวรรณทิพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสันติสุข  
27 นางสาวจิราวรรณ  หนูแปลก ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนทีคมเขต 
28 นางสาวกิ่งกาญจน์  ทินชิณพงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแหลมทอง  
29 นายศุภชัย  เวชกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
30 นายวีระพงค์  ไชยามาตย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพหวาย  
31 นางจงกล  มะอนันต์ (แทน) ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางใบไม้ 
32 นายสาคร  บัวผุด ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองสุข 
33 นางสาวจตุพร  วาทีเส็ง รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชลธาร  
34 นายศรีเพชรวัชร  ศรีเมือง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบุญบันเทิง  
35 นายกฤษณะ  นิคมประศาสน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง 

 อ าเภอกาญจนดิษฐ์   
36 นายจ านงค์  นวลขาว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองสระ  
37 นายจีระศักดิ์  นิธิพัฒนานนท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคงคาล้อม 
38 นางพูนสุข  เผือกเดช ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม่วงลีบ 
39 นายนฤนาท  สงพรหม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านก าสนประชาสรรค์ 
40 นายจรูญ  เมืองเสน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านก าสนราษฎร์อุทิศ 
41 นางสาวภัทราวลัย  ลิ้นโป ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขานางเภา 
42 นายสุติยะ  ชูหนู ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดวังไทร 
43 นางสุนิตา  คงวิจิตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคีรีรอบ 
44 นายปัญจพงศ์  สังข์เถ่ียว รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไสใน  
45 นายสัญญา  รอดด า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่โมกข์  
46 นายอมรพจมาน  พรหมพัฒน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบ่อน้ าร้อน  
47 นายรัฐพงษ์  พงศาปาน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกงหนิง 
48 นายเสวก  เอียดนิมิต ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศิลางาม 
49 นายประวิทย์  เพชรรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านใน 
50 นายสุริยา  จันทร์สงค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 
51 ว่าที่ ร.ต.อัมโร  รักช่วย ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) 
52 นายสุกฤษฎิ์  ศักดิ์จันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุทยาราม 
53 นายจิตณรงค์  ชัยชนะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนหลวง 
54 นางสาวซึ้งกมล  พิรุณกาญจน์ รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังทองสามัคคี  
55 นายนิคม  บัวแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดประสพ 
56 นางลีลาวดี  ศรีเผือก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนสน 
57 นางวิมลรัตน์  ก่อบุญขวัญ ผู้อ านวยการโรงเรียน วัดดอนยาง 
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58 นางสาวศลัณยพร  ทองถึง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์  
59 นายวิชาญ  วิชัยดิษฐ์ (แทน) ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 
60 นางวณิชชา  เดี่ยววาณิชย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์)  
61 นางชฎาพร  สุพรรณพงศ์ (แทน) ผู้อ านวยการโรงเรียน บ้านทับท้อน 
62 นางสาวกาญจนา  รักษ์วงค์ (แทน) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางส าโรง 
63 นางอวยพร  ซุ่นกี่ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขาแก้ว 
64 นางภาวนา  เทพทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์ 
65 นายวันชัย  เกิดพัฒน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์ 
66 นางจุรี  วิชิตแย้ม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนิกรประสาท  
67 นายพรทิพย์  เพชรเกื้อ ผู้อ านวยการโรงเรียน วัดกาญจนาราม 
68 นางสาวอมรรัตน์ สายชนะพันธ์ รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเปล  
69 นางสาวอาทิตยา  ทองปลอด ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพ่วง 
70 นางพิลาวรรณ  ชัยรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากกะแดะ 
71 นางสาวนงนภัส  ปานสมุทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเสาเภา 
72 นายสุขสวัสดิ์  จิตติอาภรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดกงตาก 
73 นายทะนงศักดิ์  ถุงทอง รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนราชา 
74 นายทนุพันธ์  หิรัญเรือง ผู้อ านวยการโรงเรียน บ้านห้วยด่าน 
75 นายกิตติพงศ์  ณ นคร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัวหมากบน 
76 นางสุริยา  เครือรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัวหมากล่าง 
77 นางสาวศิรยาศ์  อสิอุโค ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยโศก 
78 นางสาวปนัดดา  สามารถ รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน  
79 นายสิรวิชญ์  ทองปรีชา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไสขาม 
80 นางศุภรัตน์  เทพเลื่อน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปากคู 
81 นางอาภรณ์  จิตมุ่งด ี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไสตอ 
82 นางสุจารี  แถบเงิน รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองกรูด  
83 ว่าที่ ร.ต.ประสงค์  รอดด า ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพุฒ 
84 นางสาวปูริดา  จิระพันธ์ทวีวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนนิมิต 
85 นางไพเราะ  ใจจ้อง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังหวาย 
 อ าเภอดอนสัก   

86 นางสาวภวมัย  เพ็ชรคงทอง ผู้อ านวยการโรงเรียน บ้านคลองคราม 
87 นายธรากร  สงฤทธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 
88 นายจิรศักดิ์  ทองเพชร  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี 
89 นายจ าลอง  คงสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคีรีวง  
90 นางสุณี รักเมือง ติจันทึก รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี  

http://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=505550&Area_CODE=8401
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91 นายสมพร  แก้วมณี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคอกช้าง 
92 นางจิรพรรณ  สิกขวัฒน์ ผู้อ านวยการโรงเรียน บ้านดอนเสาธง 
93 นางสาวจิราภรณ์  หมานพัฒน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนอก  
94 นางอนงค์นาฎ  ทองยวน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศรีชัยคราม  
95 นางจาริณี  บุญร่ม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชลคราม 
96 นางสาวพรพิมล  แก้วรุ่ง รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม  
97 นายสุรวุฒิ  แก้วโรย ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนางก า 
98 นายทศพร  ประยูรบุตร ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม 
99 นางสาวอารี  มลไชย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะนกเภา 
100 นายอนันต์  ปานสังข์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 
101 นายชัชชัย  ไชยโย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากดอนสัก 
102 นายอภิเดช  จิตรมุ่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยเสียด  
103 นางสาวรัตนวรรณ  นันทเกษตร ผู้อ านวยการโรงเรียน วัดสิงขร 
104 นางสาวอรทัย  นาคพันธุ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าฉา  
105 นางสาวจรรยา  เจ๊ะเหยง ผู้อ านวยการโรงเรียนเกาะพลวย 

 อ าเภอเกาะสมุย   
106 นายวิสาร  บุญลี ่ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนธูป 
107 นายวินัย  เพ็งเคียน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ่างทอง 
108 นางสาววรรณา  จินา ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแจ้ง 
109 นายจรัญ  ทองปัสโนว์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนาราเจริญสุข 
110 นายพุทธพันธุ์  พรหมรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคีรีวงการาม 
111 นายโกศล  สมคะแน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหน้าค่าย 
112 นายจักรพงศ์  อินทร์เจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสันติวราราม 
113 นางพิลดา  รัตนะ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดประเดิม  
114 นายเอกนรินทร์  บุณยะโพธิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคุณาราม 
115 นายเทพบรรจง  พูลสวัสดิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดกลาง  
116 นางสาวกิติยา  เก้าเอ้ียน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบุณฑริการาม 
117 นางสาวเบญจวรรณ  บุญสิน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 
118 นายโสมนัส  ศรีขวัญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาดงาม 
119 นายธาดา  อักษรชื่น ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปลายแหลม 
120 นางมนพัทธ์  เพ็งทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแหลมหอย   
121 นางอุทัยวรรณ  ภู่ศิริวัฒน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง 
122 นายณฐกรณ์  ค าชะงม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด 
123 นางสาวอัจฉรา  สมหวัง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางรักษ์ 
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 อ าเภอเกาะพะงัน  

124 นายวัชรินทร์  วรเวทย์ชลิต ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านใต้ 
125 นายสิทธิพล ลีแสน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท้องนายปาน 
126 นางสิริภรณ์  พาทีธรรม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาดริ้น 
127 นายวิโรจน์  ทองถึง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะเต่า 
128 นายสุวัช  เพียรเกษตร ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 
129 นายวรรณกร  วณิชชาภิวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน 
130 นางสาวนิภาพร  บินสัน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโฉลกหล า 
131 นางกรรณิกา  ขาวเรือง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสมัยคงคา 
132 นางจริยา  บัวแย้ม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศรีธนู 
ผู้เข้าร่วมประชุม   

1 นายสุรชัย  ชว่ยเกิด ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
2 นางสาวณฐกร  รักษ์ธรรม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
3 นางสาวนลิน  เล็กมาก ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
4 นางสาวนิภาพร  ทิพย์แก้ว ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
5 นางณธาอร  ทองปรีชา ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
6 นางอรัญญา  มูสีสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
7 นางสาวจิราวรรณ  ศรีวิเวก ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
8 นางกนกกานต์  ลบลาย ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
9 นางสาวภัทรภร  อินทร์ยิ้ม ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 

10 นางสาวโสภิตา  ปลอดภัย ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
11 นางสาววิมล  แก้วประภาส ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
12 นางสาวพิมพ์มาดา  เรืองนุ้ย นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
13 นางสิรภัทร  เซี่ยงฉิน นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 
14 นางสุมณฑา  วงศ์วิเชียร นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
15 นางสาววัลภรณ์  เอตะนาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
16 นางสาวสุชาดา  สัจจากุล นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
17 นางสาวศรีธยา  สังข์ชุม นักวิชาการการเงินและบัญชีช านาญการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
- ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการทางไกล  เทคโนโลยีและการสื่อสาร (ไปราชการ) 
  

 


