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สรุปประเด็นการประชุมสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพส าหรับผู้บริหารการศึกษา  

ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา 
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 

วันท่ี  27  พฤศจิกายน  2563 
ณ  โรงแรมไดมอนด์พลาซา่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

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

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

4.1  มอบโล่และเกียรติบัตรสถานศึกษาสีขาว ปีการศึกษา 2560  และปีการศึกษา 2561 
ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เป็นโครงการหลักในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน การสร้างภูมิคุ้มกันและปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา และการประเมินผลงานดังกล่าวได้เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศรายช่ือสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและมอบโล่รางวัล 
และเกียรติบัตร ดีเด่นระดับเพชร  ดีเด่นระดับทอง และดีเด่นระดับเงิน  ดังนี้ 
ปีการศึกษา 2560 

ดีเด่น ระดับเพชร มอบโลร่างวัลและเกียรติบัตร ได้แก่ 
 ร.ร.บ้านเกาะเต่า    นายวิโรจน์  ทองถึง  นางสาวสุกญัญา  ขุนเจริญ 
ปีการศึกษา  2561 

ดีเด่น ระดับเพชร มอบโลร่างวัลและเกียรติบัตร  ได้แก่ 
  ร.ร.บ้านโฉลกหล า  นางสาวนิภาพร  บินสัน  นางอุบล  หนูฤกษ์ 

ดีเด่น ระดับทอง  มอบเกียรติบัตร ได้แก่ 
1. ร.ร.บ้านท้องนายปาน   นายสิทธิพล  ลีแสน       นางสาวสีตฝีาตีม๊ะ  อาด า 
2. ร.ร.บ้านเกาะพลวย  นางสาวจรรยา  เจะ๊เหยง  นายศรายุ  คงประดิษฐ ์  
3. ร.ร.วัดภูเขาทอง   นางวณิชชา  เดี่ยววาณิชย์  นางสาวพรทิพย์  เผ่าจินดา 

ดีเด่น ระดับเงิน  มอบเกียรตบิัตร     ได้แก่ 
1. ร.ร.บ้านบางใหญ ่  นางจิรฉัตร  ไชยสกุล  นางสุปรีดา  เกตุประกอบ 
2. ร.ร.วัดบุณฑริการาม  นางสาวกิติยา  เก้าเอี้ยน  นางสาวพรสุดา  เกษเพ็ชร 
3. ร.ร.วัดสมหวัง  นายสาธิต  สร้างสกุล  นางมารศรี  ศรสีมบัต ิ
4. ร.ร.วัดนอก   นางสาวจริาภรณ์  หมานพัฒน ์ นางอารรีัตน์  แก้วนวล 
5. ร.ร.บ้านหัวหมากบน  นายกิตติพงศ์ ณ  นคร  นายธนภัค  แสงมุณี 

 
4.2  โครงการคัดเลือกสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน และคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจ าปี 2563 
ตามที่  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ด าเนินโครงการคัดเลือกสถานศึกษา

และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรบัรางวัลระบบดูการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน  และคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครู
ต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจ าปี 2563  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษาและ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการและด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการเสริมสร้าง
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ทักษะชีวิตอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน อีกทั้งเพื่อการบูรณาการทักษะชีวิตในการจัดการเรียนรู้และจัด
กิจกรรมเพื่อการเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียนสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องสู่ความยั่งยืน นั้น 

ผลจากการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคัดเลือก       
ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต  ปรากฏ ดังนี้ 
ระดับเขตตรวจราชการท่ี  5   

1. รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ประจ าป  556       
  โรงเรียนบ้านท่าโพธ์ิ     สถานศึกษาระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก   รางวัล  ระดบัเงิน 
  โรงเรียนวัดบางใบไม้    สถานศึกษาระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง  รางวัล ระดับเงิน 
       โรงเรียนบ้านบ่อผุด     สถานศึกษาระดับประถมศกึษา ขนาดใหญ่   รางวัล ระดับเงิน 

2. รางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต 
  นางสาวสุดารัตน์  หมวดด า  โรงเรียนบ้านบางรักษ์ รางวัลระดับปฐมวัย  ระดับทอง 
  นางอรอมุา สุขแก้ว  โรงเรียนวัดพุฒ รางวัลระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับทอง ล าดับ 1 
  นายสัมพันธ์  สุขแก้ว  โรงเรียนวัดโพธ์ินิมิต รางวัลระดับประถมศึกษาปีที่  4-6 ระดับทอง 
  นายเกริกฤทธ์ิ นิลอุบล  โรงเรียนวัดบางใบไม้ รางวัลระดับมธัยมศึกษาปีที่  1-3  ระดับทอง 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา          
1. รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าป  556  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดังนี้ 
       1.1.สถานศึกษาระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก 
  1.โรงเรียนบ้านท่าโพธ์ิ  รางวัลระดับทอง  ชนะเลิศ  
  2.โรงเรียนวัดพ่วง  รางวัล  ระดบัทอง 
  3.โรงเรียนวัดเขานางเภา  รางวัล  ระดบัเงิน 
  4.โรงเรียนวัดนอก  รางวัลเข้าร่วม 
       1.5.สถานศึกษาระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง 
  1.โรงเรียนวัดบางใบไม ้  รางวัลระดับทอง ชนะเลิศ 
  2.โรงเรียนบ้านบางรักษ์  รางวัลระดับทอง 
  3.โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข รางวัลระดับทอง 
  4.โรงเรียนบ้านหัวหมากบน รางวัล ระดบัเงิน 
  5.โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ ์ รางวัล ระดบัเงิน 
  6.โรงเรียนบ้านเกาะเต่า   รางวัลเข้าร่วม 
  7.โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 รางวัลเข้าร่วม 
        1.3.สถานศึกษาระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ 
  1.โรงเรียนบ้านบ่อผุด  รางวัลระดับทอง ชนะเลิศ 
  2.โรงเรียนวัดสมหวัง  รางวัลระดับทอง 
  3.โรงเรียนวัดกงตาก  รางวัลระดับเงิน 
  4.โรงเรียนวัดกาญจนาราม รางวัลเข้าร่วม 
  5.โรงเรียนวัดภูเขาทอง  รางวัลเข้าร่วม 
2. รางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต   ประจ าป  556   
 2.1 ครูต้นแบบการจัดการเรียนรูบู้รณาการทักษะชีวิต ระดบัปฐมวัย 
  นางสาวสุดารัตน์  หมวดด า ครูโรงเรียนบ้านบางรักษ์  รางวัลระดบัทอง ชนะเลิศ 
 2.2 ครูต้นแบบการจัดการเรียนรูบู้รณาการทักษะชีวิต ระดบัประถมศึกษาปีที่ 1-3 
  1) นางอรอุมา  สุขแก้ว ครูโรงเรียนวัดพุฒ รางวัลระดับทอง ชนะเลิศ 
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  2) นางสาวพิสทุธิณี  เชาว์เลิศ  ครูโรงเรียนบ้านบางรกัษ์  รางวัลระดบัทอง 
 2.3 ครูต้นแบบการจัดการเรียนรูบู้รณาการทักษะชีวิต ระดับประถมศึกษาปีที่  4-6 
  1) นายสัมพันธ์  สุขแก้ว  ครูโรงเรียนวัดโพธ์ินิมิต   รางวัลระดับทอง ชนะเลิศ 
  2) นางอาซีเยาะห์  ปริงทอง ครูโรงเรียนบ้านบางรกัษ์  รางวัล ระดับทองแดง 
 2.4 ครูต้นแบบการจัดการเรียนรูบู้รณาการทักษะชีวิต ระดบัมัธยมศึกษาปีที่  1-3  
  นายเกริกฤทธ์ิ  นิลอุบล   ครูโรงเรียนวัดบางใบไม้  รางวัล ระดับทองชนะเลิศ 
 

4.3  เกียรติบัตรให้แก่นักเรียนท่ีได้คะแนนเต็มจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ                    
ขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562  ได้แก่ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
ท่ี ชื่อ-สกุล โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน 

1 เด็กหญิงรัญชิดา  บุญประสงค์ อนุบาลสุราษฎร์ธานี นายศุภชัย เวชกุล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

ท่ี ชื่อ-สกุล โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน 

1 เด็กหญิงรัญชิดา  บุญประสงค์ อนุบาลสุราษฎร์ธานี นายศุภชัย เวชกุล 

2 เด็กหญิงณฐรินีย์  หรนนุ้ย อนุบาลสุราษฎร์ธานี นายศุภชัย เวชกุล 

3 เด็กหญิงปุณยวีร ์ ศุภวัฒนพงศ์ อนุบาลสุราษฎร์ธานี นายศุภชัย เวชกุล 
 

4.4  เกียรติบัตรให้แก่นักเรียนท่ีได้คะแนนเต็มจากการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)                  
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 3 ปีการศึกษา 2562  ได้แก่ 

ด้านคณิตศาสตร์ 
ท่ี ชื่อ-สกุล โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน 

1 เด็กชายยศกร  จิรพงศ์ บ้านเกาะเต่า นายวิโรจน์ ทองถึง 

2 เด็กหญิงชญานิน  พละทรัพย ์ วัดแจ้ง นางสาววรรณา  จินา 

3 เด็กหญิงชญานิศา  ชัยธานีนิคม วัดสว่างอารมณ ์ นางสาวเบญจวรรณ  บุญสิน 
 
 4.5  เกียรติบัตรให้แก่สถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู้  การผลิตสื่อการเรียนรู้การจัดการขยะ                    
ขยะพลาสติกในโรงเรียนและชุมชน ประจ าป การศึกษา 556    

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้แจ้งให้โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้การจัดการขยะ ขยะพลาสติก 
ในโรงเรียน/ชุมชน และรายงานผลการจัดกิจกรรม เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ (แผนการสอน) พร้อมภาพถ่าย          
ทุกโรง  ส าหรับโรงเรียนที่ส่งเข้าประกวดเพื่อรับรางวัล  ให้ผลิตสื่อการเรียนรู้การจัดการขยะ ขยะพลาสติก ใน
โรงเรียนและชุมชน และรายงานจัดท าเป็นคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 7 นาที  สพป.สฎ.1 ได้คัดเลือกและให้
รางวัลกับโรงเรียน จ านวน 10 รางวัล โดยรางวัลที่ 1-3 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมงบประมาณสนับสนุนการจัด
กิจกรรม  (รางวัลที่ 1 = 4,000 บาท รางวัลที่ 2 = 3,000 บาท รางวัลที่ 3 = 2,000 บาท) อันดับที่ 4-10 ได้รับ
เกียรติบัตร  โดยงบประมาณสนับสนุนได้แจ้งจัดสรรไปยังโรงเรียนแล้ว  ผลเป็นดังนี้ 
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เกียรติบัตรการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ การผลิตสื่อการเรยีนรู้ การจัดการขยะ ขยะพลาสติก  

ในโรงเรียนและชุมชน ประจ าป พุทธศักราช 556  
ท่ี รางวัล โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน 

1 เกียรตบิัตรชนะเลิศ วัดโพธ์ินิมิต นายนันทวัฒน์  สุวรรณนิตย ์

2 เกียรตบิัตรรองชนะเลิศอันดับ 1 วัดกาญจนาราม นายพรทิพย์  เพชรเกื้อ 

3 เกียรตบิัตรรองชนะเลิศอันดับ 2 บ้านดอนธูป นายอภิเดช  จิตมุ่ง 
4 เกียรตบิัตรชมเชย บ้านโฉลกหล า รักษาการในต าแหนง่ 

บ้านเกาะเต่า นายวิโรจน์  ทองถึง 

บ้านบ่อผุด นายณฐกรณ์  ด าชะอม 

วัดสว่างอารมณ ์ นางสาวเบญจวรรณ  บุญสิน 

บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 นายสุริยา  จันทร์สงค์ 

วัดปากคู นางศุภรัตน์  เทพเลื่อน 

วัดพ่วง นางสาวอาทิตยา  ทองปลอด 
 

4.6  ประกาศเกียรติคุณบัตรสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานด้านสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
ของโรงเรียนสุจริต (โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล) ประจ าป งบประมาณ  พ.ศ. 556  

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ( Integrity 
and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
หรือพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาและน าข้อ เสนอแนะไปจัดท ามาตรการ               
ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติ พร้อมทั้งน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินคือ  โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  
จ านวน  36  โรงเรียน  โดยประเมินด้านบุคลากรในสถานศึกษาที่ท างานให้กับสถานศึกษามาเป็นระยะเวลา                 
ไม่น้อยกว่า 1 ปี  จ านวน 36 โรง ๆ ละไม่น้อยกว่า 25 คน และกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
สถานศึกษา จ านวน  36 โรง ๆ ละไม่น้อยกว่า 20 คน  โดยมีกรอบการประเมิน 10 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 1) การปฏิบัติ
หน้าที่ 2) การใช้งบประมาณ 3) การใช้อ านาจ 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต               
6) คุณภาพการด าเนินงาน 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 8) การปรับปรุงระบบการท างาน 9) การเปิดเผยข้อมูล 
และ 10) การปูองกันการทุจริต  ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้ 
  1) ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา โดยภาพรวมระดับ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 85.11 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
อยู่ในระดับ A โดย ตัวช้ีวัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนสูงสุด ร้อยละเฉลี่ย 95.87 ส่วนตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนต่ ากว่า
ตัวช้ีวัดอื่นๆ คือ ตัวช้ีวัดการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 77.94 
  2) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาเป็นรายตัวช้ีวัด ซึ่งได้
จากการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษา และ
จากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลของสถานศึกษา ดังนี้ 
 



5 
 ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่   ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 95.87  อยู่ในระดับ AA 
 ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ  ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 86.40  อยู่ในระดับ A 
 ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ   ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 93.74  อยู่ในระดับ A 
 ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 87.51  อยู่ในระดับ A 
  ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทจุริต  ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 91.81  อยู่ในระดับ A 
 ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน  ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 92.11  อยู่ใน ระดับ A 
 ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 85.68  อยู่ในระดับ A 
 ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรบัปรุงระบบการท างาน ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 87.35 อยู่ในระดบั A 
 ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมลู   ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 77.94  อยู่ในระดับ B 
 ตัวช้ีวัดที่ 10 การปูองกันการทจุริต  ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 78.47  อยู่ในระดับ B 
  3) สถานศึกษาได้คะแนนการประเมินผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ AA จ านวน 2 แห่ง คิดเป็น    
ร้อยละ 5.56 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ A จ านวน 19 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 52.78 สถานศึกษาที่มี               
ผลคะแนนอยู่ในระดับ B จ านวน 11 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 30.55 สถานศึกษาที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับ C               
จ านวน  4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 11.11 
  ด้วยเหตุนี้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จึงได้มอบประกาศ                   
เกียรติคุณบัตรให้กับสถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานด้านสถานศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ของโรงเรียนสุจริต (โรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ที่ได้ระดับ  AA จ านวน  2  โรงเรียน  ดังนี้ 

ประกาศเกียรติคุณบัตรสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ด้านสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)  
ของโรงเรียนสุจริต (โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล) ประจ าป งบประมาณ  พ.ศ. 556   ระดับ AA 

ล าดับท่ี โรงเรียน IIT EIT OIT คะแนน ITA ระดับ 

1 บ้านเกาะเต่า 99.84 98.67 96.25 98.05 AA 

2 วัดสมหวัง 94.51 99.62 96.75 96.94 AA 

ท่ีประชุม :  รับทราบ 
 5. แนะน าบุคลากร: ผู้บริหารการศึกษา และ ผู้บริหารสถานศึกษา  

ช่ือ –สกลุ ต าแหน่งและสังกัดเดิม ต าแหน่งที่ได้รบัแต่งตั้ง 
1. นายจุติพร  ขาวมะล ิ รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 
2.นางสุชาดา  ลิ่มสวัสดิ ์ ผอ.รร.ควนสบรรณวิทยา สพม.11 รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 
3. น.ส.จาริยา  มินทการ ผอ.รร.วัดน้ ารอบ/ อ.พุนพิน ผอ.รร.บ้านซอย 2 
4. นางนาตยา  วระกาญจน ์ ผอ.รร.บ้านคลองยา/อ.บ้านนาเดิม ผอ.รร.วัดท่าทอง 
5. นางเนตรนภาพร  ฤกษ์อุไร ผอ.รร.บ้านเช่ียวเฟือง/อ.วิภาวดี ผอ.รร.วัดวังไทร 
6. นายประจวบ  ปานดี ผอ.รร.บ้านราษฎรป์ระสานจิต/อ.พุนพิน ผอ.รร.บ้านทอนหญ้าปล้อง 

ท่ีประชุม :  รับทราบ 
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ประธาน : (นายชูศักดิ์  ชูช่วย) ผอ.สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 1 กล่าวเปิดประชุม และขอแสดงความยินดีกบั

สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ  และได้พูดถึงที่มาของนโยบาย ประกอบด้วย 
             
      1  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายจุติพร  ขาวมะลิ (รอง ผอ.สพป.สฎ.1) :   

          -     แนะน าตัวเอง  ประวัติการรับราชการ ก่อนมาเป็นรองผู้อ านวยการสพป.สฎ1 
1)  ครู 
2) ครูใหญ ่
3) ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอ าเภอ 
4) หัวหน้าการประถมศึกษาอ าเภอ 
5) รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2   และ เขต 3   

- งานในความรับผิดชอบ  
1) งานตาม Function Based  รับผิดชอบกลุ่มบรหิารงานบุคคล และ 

กลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรพัย์  
2) งานตาม Area Based รับผิดชอบพื้นทีอ่ าเภอกาญจนดิษฐ ์

- ท างานให้เกิดผลส าเรจ็≥ต้องรอบรู้... 
                (1) รู้ว่าจะต้องท าอะไร Direct/Indirect/Vision/Goals Approach             
                (2) รู้ว่าเปูาหมายของสิ่งทีท่ าคืออะไร 
                (3) รู้ว่าสถานภาพ/ศักยภาพของเรามีแค่ไหน(ใน/นอก-แข็งอ่อนโอกาสอุปสรรค  
                (4) รู้ว่าต้องท าอย่างไร→จงึเหมาะกับสถานภาพ+บรรลุเปูาหมาย   
                (5) เมื่อท าไปแล้วต้องรู้ผลเป็นอย่างไร→น าไปปรบัปรุงแก้ไข 
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-   นโยบายเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 

เขต 1  ประจ าปีงบประมาณ 2564  (14 + 1 นโยบาย) 
 ภาพรวมของนโยบายมีองค์ประกอบหลกั 2 ส่วน  ส่วนที่ 1 เป็นนโยบาย  ส่วนที่ 2 เป็นผลผลิตและ

ผลลัพธ์ 
1) การจัดการอาคารสถานที่ให้ใช้ประโยชนส์ูงสุด (4/4 แนว) 
2) การจัดการสภาพแวดล้อม/กก.ใหส้อดคล้องกับแนวคิดโรงเรียนปลอดขยะ (4/2 แนว) 
3) การบริหารจัดการที่มุ่นเน้นคุณธรรมและความโปรง่ใส (ITA) (3/3 แนว) 
4) การจัดการเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัย (6/1) 
5) การประยุกต์ใช้หลักสูตรใหส้อดคล้องกบัความต้องการจ าเป็นของสศ+สพป (1/1) 
6) การพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถ่ินตามความต้องการจ าเปน็และหลากหลาย (1/1) 
7) การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย (1/1 แนว) 
8) การจัดการเรียนรูเ้ชิงรกุ (Active Learning) (3/2 แนว) 
9) การคัดกรองผูเ้รียนและจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) (8/1 แนว) 
10) การด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา (3/1 แนว) 
11) การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพกศ.ทีส่อดคล้องกบับริบทและนโยบาย (4/1 แนว) 
12) การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและอาหารกลางวัน (5/4 : 1/1 แนว) 
13) ลดการบ้าน ลดการสอบ และเพิ่มเตมิการเรียนรู้ (8/2 แนว) 
14) การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม้ีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั (4/4) 
15) ผลผลิต/ผลลัพธ์ในภาพรวม 
    15.1) ด้านคุณภาพผู้เรียน                                                      12 ตชว. 
    15.2) ด้านคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา                            2 ตชว. 
    15.3) ด้านคุณภาพการบรหิารจัดการศึกษา                                 11 ตชว. 
    15.4) ด้านคุณภาพการจัดสรรปัจจัยและทรพัยากรทางการศึกษา         2 ตชว. 
    15.5) ด้านคุณภาพเทคโนโลยเีพื่อบรหิารจัดการเรียนรู้                      4 ตชว. 
                                                                                   รวม 31 ตชว. 
1.ด้านคุณภาพผู้เรียน 
     1.1 ร้อยละ  95  ของผู้เรียนระดับปฐมวัยมพีัฒนาการดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สงัคม และสติปัญญาตาม
มาตรฐานและสภาพที่พงึประสงค์ในระดับดีข้ึนไป 
     1.2 คะแนนประเมินความสามารถด้านการอ่านของผูเ้รยีน (RT)  ช้ัน ป.1 เพิ่มข้ึนกว่าปีทีผ่่านมาหรือสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยระดบัประเทศ 
     1.3 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเ้รียนระดับชาติ (NT)  เพิ่มข้ึนกว่าปีทีผ่่านมา หรือ
สูงกว่าระดับประเทศ 
     1.4 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) เพิ่มข้ึนกว่าปทีี่ผ่านมา หรือสูง
กว่าระดับประเทศ 
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     1.5 ร้อยละ 80 ของผูเ้รียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่มสารการเรียนรู้ตั้งแต่
ระดับคุณภาพ 3 ข้ึนไป 
     1.6 ร้อยละ 85 ของผูเ้รียนมผีลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางฯ ตั้งแต่ระดบัดี
ข้ึนไป 
     1.7 ร้อยละ 80 ของผูเ้รียนมผีลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ตามหลักสูตร
แกนกลางฯ ตั้งแต่ระดับดีข้ึนไป 
     1.8 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมผีลการประเมินสมรรถนะส าคัญในการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางฯ ผ่าน
เกณฑ์ของแตล่ะสมรรถนะ 
     1.9 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีและสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     1.10 ร้อยละ 50 ของผู้เรียนที่จบช้ัน ป.6 และ ช้ัน ม.3 มีทักษะการเรียนรู้ที่เช่ือมโยงสู่อาชีพและการมีงานท าตามถนัด
และความต้องการของตนเองอย่างน้อย 1 อาชีพ 
     1.11 ร้อยละ100 ของนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรบัมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
ได้แก่ (1) ภัยจากยาเสพติด (2) ความรุนแรง (3)การคุกคามในชีวิตและทรัพยส์ิน (4) การค้ามนุษย์ (5) 
อาชญากรรมไซเบอร์ (6) ภัยพิบัติต่างๆ (7) อุบัติเหตุ (8) โควิด 19 (9) ฝุุน PM 2.5 
     1.12 ร้อยละ 3  ของผู้เรียนได้รับการย่องเชิดชูเกียรติในด้านต่างๆ จากหน่วยงานทางการศึกษาทีสู่งกว่า
สถานศึกษา หรือจากหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง  
2. ด้านคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     2.1 ร้อยละ 80 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพฒันาองค์ความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะทีส่อดคล้องกบัมาตรฐานต าแหน่งและความต้องการจ าเป็นของโรงเรียน 
2.2 ร้อยละ 30 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่องเกียรติจากหน่วยงานทางการศึกษาที่
สูงกว่าสถานศึกษา หรือจากหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง  
3. ด้านคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา 
    3.1ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามหีลกัสูตรสศ.ตามความตอ้งการจ าเป็นหลากหลายตามบริบท 
    3.2ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีหลักสูตรระดับท้องถ่ินตามความต้องการจ าเป็นหลากหลายตามบรบิท 
    3.3 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพที่เข้มแข็ง 
    3.4 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีแผน/โครงการยกระดบัคุณภาพผู้เรียนที่สอดคล้องกับบรบิทของสถานศึกษา 
สพท. และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
    3.5 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการบรหิารจัดการที่มุง่เน้นคุณธรรมและความโปรง่ใสในการท างานตาม
หลักการประเมินคุณธรรม และความโปรง่ใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
    3.6 ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีนวัตกรรมในการบรหิารสถานศึกษา 
    3.7 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการพฒันาด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
    3.8 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีเด็กพกิารเรียนร่วมที่มีความจ าเป็นต้องการพเิศษทางการศึกษามีการจัดท า
แผนการเรียนรู้รายบุคคล 
    3.9 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน/การคุ้มครองนักเรียน และ/การแนะแนวที่มี
ประสิทธิภาพ 
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    3.10 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดอาหารกลางวันที่มคุีณภาพให้กับผูเ้รียน 
    3.11 ร้อยละ 80 ข้ึนไปของผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจในการบรหิารจัดการของ สศ 
4.ด้านคุณภาพการจัดสรรปัจจัยและทรัพยากรทางการศึกษา 
    4.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการจัดสรรงบประมาณได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 
    4.2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาเพิ่มข้ึน 
5.ด้านคุณภาพเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการเรยีนรู้ 
    5.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทลัมาใช้เป็นเครอื 
มือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แกผู่้เรียนได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 
    5.2 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาใช้แพลตฟอร์มดจิิทลัเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการบริหารจัดการศึกษาอย่าง
น้อย 1 งาน(วิชาการ งบประมาณ บุคคล บริหารทั่วไป) 
    5.3 ร้อยละ 100 ของผู้บรหิารสถานศึกษามีและสามารถเข้าถึงเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบรหิารจัด
การศึกษาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
    5.4 ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและสามารถเข้าถึงเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
จัดการเรียนการสอนและ/หรือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่งได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 

นางพัทธนันท์  นิลพัฒน์  (รอง ผอ.สพป.สฎ.1) :   
- แนะน าตัวเอง  
-  งานในความรับผิดชอบ  

1) งานตาม Function Based  รับผิดชอบกลุ่มอ านวยการ, กลุม่สง่เสรมิการจัดการศึกษา,  
กลุ่มนโยบายและแผน 

2)งานตาม Area Based  รับผิดชอบพื้นทีอ่ าเภอเมืองฯ และอ าเภอเกาะสมุย 
- ผลการประเมินหน่วยงานในรอบปีทีผ่่านมา 

1) ผลการประเมินความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA)                                       
ได้ล าดับที่ 51 คะแนน 92.49 ระดับ A ผ่าน 

2) ผลการประเมินตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบัตริาชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2563 KRS - รอรบัรอง 

3) ผลการติดตาม ประเมินการบรหิารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  ตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ARS  
นโยบาย 1 ดา้นการจัดการศึกษาเพื่อความม่ังคงของมนุษย์และของชาติ ระดับคุณภาพ 4.5 ดีเยี่ยม 

 
นโยบาย 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ    
ไม่ประเมิน 
 

นโยบาย 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความม่ันคงของทรัพยากร
มนุษย์ 

ระดับคุณภาพ 3.75 ดีมาก 
 

นโยบาย 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ             
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

ระดับคุณภาพ 5 ดีเยี่ยม 
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นโยบาย 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่วแวดล้อม 
ระดับคุณภาพ 5 ดีเยี่ยม 

 
นโยบาย 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ระดับคุณภาพ 4 ดีมาก 
  คะแนนเฉลี่ยรวม 4.28 ดีเยี่ยม 

4) ผลการประเมินการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 ประจ าปีงบประมาณ 32563 
มาตรฐาน 1 การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ระดับคุณภาพ 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐาน 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ระดับคุณภาพ 5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐาน 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงาน                    

เขตพื้นที่การศึกษา 
ระดับคุณภาพ  5 ดีเยี่ยม 

 
 คะแนนรวมของภาพรวม ระดับคุณภาพ 5 ดีเยี่ยม 

นางสุชาดา  ลิ่มสวัสดิ์  (รอง ผอ.สพป.สฎ.1) :   
- แนะน าตัวเอง  ก่อนที่มาเป็นผู้บริหารการศึกษา   เป็นผู้บริหารสถานศึกษามาก่อน ครั้งแรกเป็น

ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยเสียด อ าเภอดอนสัก  ต่อมาเป็นผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
บ้านมะม่วงหวาน อ าเภอเกาญจนดิษฐ์  และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดประสิทธาราม                   
อ าเภอเมือง  และก่อนจะมาเป็นผู้บริหารสถานศึกษา เป็นครูโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา และโรงเรียน               
สุราษฎร์ธานี 2 

- งานในความรับผิดชอบ 
1) งานตาม Function Based รับผิดชอบกลุ่มพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา,  
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

2) งานตาม Area Based  รับผิดชอบพื้นทีอ่ าเภอดอนสัก, เกาะพะงัน 
-   นโยบายที่ 1 การจัดการอาคารสถานที่ให้ใช้ประโยชน์สูงสุด เหมาะสมกับบริบทสภาพแวดล้อมทาง      

ด้านกายภาพและวิชาการ ปลอดภัย ถูกต้องตามหลักสุขลักษณะ เสริมสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนและบุคลากรอยู่
อย่างมีความสุขและเอื้อต่อการเรียนรู้ 

ผู้บริหารฯ ควรก ากับ ติดตามความควบคุม ดูแลใส่ใจอาคารสถานที่ ให้สะอาด  ปลอดภัย                    
clean school  ภายนอกให้สวยงามเหมือนสนามกอล์ป  ภายในเหมือนสนามบิน  

- นโยบายที่ 4  การจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย  ต้องพัฒนากาย ใจ สติปัญญา และเน้นลักษณะ
อันพึงประสงค์ ทักษะการอยู่ในสังคม  

-  นโยบายที่ 8  การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning และการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน เน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ปฏิบตัิจริง 

-  นโยบายที่ 13  ลดการบ้าน ลดการสอบ และเพิ่มเติมการเรียนรู้   
ทั้งงานตามภารกิจและงานที่ได้รับมอบหมายเป็นจ านวนมาก ขอเป็นก าลังใจให้ผู้บริหารสถานศึกษา 

ได้ปฏิบัติหน้าที่ทุกท่าน 

ท่ีประชุม :  รับทราบ 
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และด าเนินการประชุมสัมมนาฯ สรุปประเด็นการประชุมได้ดังนี้ 

ประเด็นการประชุมท่ี 1 ปฏิทินการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน ป การศึกษา  2563 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ                 
(องค์การมหาชน) ได้ช้ีแจงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน ประจ าปีการศึกษา 
2563 ซึ่งด าเนินการใน  5  รายการ  ประกอบด้วย 
 1. การจัดสอบ Pre- O-NET ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 2. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 และช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 6 
 3. การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผูเ้รียน (RT) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 
 4. การประเมินคุณภาพผูเ้รียน (NT) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
 5. การสอบปลายปีของผูเ้รียน ระดับประถมศึกษาและระดบัมัธยมศึกษา 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ซึ่งได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่เป็น                 
ศูนย์สอบ  จึงได้ก าหนดปฏิทินและแนวทางการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน ประจ าปีการศึกษา  2563                   
ในภาพรวม  เพื่อให้การสอบแต่ละรายการบรรลุตามวัตถุประสงค์  ส่วนรายละเอียดการสอบในแต่ละรายการ                  
จะแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังประชุมช้ีแจงในโอกาสต่อไป 
ท่ี วัน เดือน ป  รายการ ประกาศผล 

1 8-9 ก.พ. 64 
การจัดสอบ Pre- O-NET ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

- 

2 13 มี.ค. 64 
การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

21 เม.ย. 64 

3 13-14 มี.ค. 64 
การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

22 เม.ย. 64 

4 27-28 มี.ค. 64 
การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

27 เม.ย. 64 

4 8-12 มี.ค. 64 
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผูเ้รียน (RT) 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 

20 เม.ย. 64 

5 รอด าเนินการ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 - 

6 5-9 เม.ย. 64 

การสอบปลายปีของผู้เรียน ระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษา  โดยใช้ 
1. ข้อสอบของสถานศึกษาเองที่เป็นข้อสอบวัดการคิดข้ันสูง 
2. ข้อสอบของสถานศึกษาอื่นทีเ่ป็นข้อสอบวัดการคิดข้ันสูง 
3. ข้อสอบทีพ่ัฒนาโดย สพฐ. หรือ สพท. 

- 

***ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

ท่ีประชุม :  รับทราบ 
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ประเด็นการประชุมท่ี 2  ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ประจ าป การศึกษา 5565 
1. สรุปผลการติดตามการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ป การศึกษา 2563 

ด้าน/รายการ 
ร้อยละ 

ท่ีได้ปฏิบัติ 
1. ด้านวิชาการ 1.1   การจัดการศึกษาพิเศษ 81.51 

  
1.2   การจัดการเรียนรูเ้พื่อฝึกทกัษะการคิดแบบมเีหตผุลและเป็น

ข้ันตอน (Coding) 
89.92 

  1.3   การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารภาษาพื้นถ่ินและภาษาที่  3 83.75 
  1.4   การนิเทศภายในสถานศึกษา 93.95 
  1.5   การแนะแนวอาชีพเพื่อการมงีานท า (การวัดแววอาชีพ) 75.22 
  1.6   ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 78.51 
  1.7   การยกระดับคุณภาพผู้เรียน 97.06 
  รวมด้านวิชาการ 85.68 
2. ด้าน                       
การบริหารงานบุคคล 

2.1 การส่งเสริม พฒันาคร ูและการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 97.48 

3. ด้าน                            3.1   การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมลูสารสนเทศ 97.20 

 การบริหารท่ัวไป 3.2   ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 98.74 

  3.3   การสง่เสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน 93.70 

  3.4   งานประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 94.29 

  3.5   การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 98.00 

  3.6   งานภาคีเครือข่ายการศึกษา (กรรมการสถานศึกษา) 98.04 

  รวมด้านการบริหารท่ัวไป 96.66 
4. งานตามนโยบาย
ของหน่วยงานต้นสังกัด 

4.1 หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงสูส่ถานศึกษา 88.24 

  รวมทุกด้าน 92.01 
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5. สรุปผลการตรวจสอบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ป การศึกษา 2563 

ด้าน/รายการ 
กลุ่ม 
เป้า 

หมาย 

ผลการตรวจสอบ* 

ไม่ได้ด าเนินการ 
1. วางแผน 2. ก าหนด

แนวทางหรือ
วิธีการ 

3. ด าเนินการ
ตามแนวทางหรือ
วิธีการที่ก าหนด 

4. ติดตาม
ความ 
ก้าวหน้า 

5. การใช้
ประโยชน์ /
ขยายผล 

1.ด้านวิชาการ               
1.1 การประเมินผลนักเรียน

ร่วมกับนานาชาติ PISA 27 3 24 23 23 16 15 
1.2 การจัดการเรียนรู้ตาม

แนวทางสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) 119 45 74 60 48 31 31 

2.ด้านการบริหารงานบุคคล               

2.1 การวางแผนอัตราก าลัง 119 0 119 115 113 106 106 
2.2 การเลื่อนเงินเดือน

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 119 1 118 118 118 117 116 

2.3 การด าเนินการเก่ียวกับการ
รักษาวินัย 119 7 112 109 105 92 89 

3. ด้านงบประมาณ               
3.1 การบริหารงบประมาณและ

การเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ  119 2 117 103 103 103 103 

 (งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง)               

3.2  การรับ-การจ่ายเงิน 119 0 119 117 116 114 112 
3.3  การเก็บรักษาเงิน                  

การควบคุมเงิน 119 1 118 116 112 111 109 

3.4  การจัดหาและควบคุมพัสด ุ 119 1 118 116 102 88 86 
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3. สรุปผลการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ป การศึกษา 2563 

 3.1 การบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ระดับคุณภาพ จ านวน (โรง) ร้อยละ 
ดีเยี่ยม 68 57.14 
ดีมาก 29 24.37 
ดี 19 15.97 
พอใช้ 3 2.52 
ควรปรับปรุง 0 0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 3.2 การบริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ระดับคุณภาพ จ านวน (โรง) ร้อยละ 
ดีเยี่ยม 31 26.05 
ดีมาก 70 58.82 
ดี 12 10.08 
พอใช้ 3 2.52 
ควรปรับปรุง 3 2.52 
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 3.3 การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) แบบ Active Learning 

ระดับคุณภาพ จ านวน (โรง) ร้อยละ 
ดีเยี่ยม 76 63.87 
ดีมาก 19 15.97 
ดี 24 20.17 
พอใช้ 0 0.00 
ควรปรับปรุง 0 0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.4 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

ระดับคุณภาพ จ านวน (โรง) ร้อยละ 
ดีเยี่ยม 64 53.78 
ดีมาก 28 23.53 
ดี 11 9.24 
พอใช้ 10 8.40 
ควรปรับปรุง 6 5.04 
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 3.5 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง และสื่อสารได้ 

ระดับคุณภาพ จ านวน (โรง) ร้อยละ 
ดี 105 88.24 
พอใช้ 14 11.76 
ควรปรับปรุง 0 0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีประชุม : รับทราบ 
 
ประเด็นการประชุมท่ี 3  นโยบายเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา                  

ประจ าป งบประมาณ 5564 
นโยบายที่ 1 การจัดการอาคารสถานที่ให้ใช้ประโยชนส์ูงสุด เหมาะสมกับบริบทสภาพแวดลอ้มทาง      

ด้านกายภาพและวิชาการ ปลอดภัย ถูกต้องตามหลักสุขลักษณะ เสริมสร้างบรรยากาศให้
ผู้เรียนและบุคลากรอยู่อย่างมีความสุขและเอื้อต่อการเรียนรู้ 

นโยบายที่ 2 การจัดสภาพแวดล้อมและกจิกรรมให้สอดคล้องกับแนวคิดโรงเรียนปลอดขยะ Zero 
Waste School และมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเพือ่การพัฒนาทีย่ั่งยืน EESD 

นโยบายที่ 3 การบริหารจัดการทีมุ่่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานตามหลักการประเมิน
คุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA 

นโยบายที่ 4 การจัดการเรียนรู้ส าหรบัเด็กปฐมวัย 
นโยบายที่ 5 การประยุกต์ใช้หลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเปน็ของสถานศึกษาและ

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
นโยบายที่ 6 การพัฒนากรอบหลักสูตรระดบัท้องถ่ินตามความต้องการจ าเป็น และหลากหลายตาม

บริบทของเขตพื้นที่การศึกษา 
นโยบายที่ 7 การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย “เดินหน้าและพฒันาการอ่านออกเขียนได้ 
นโยบายที่ 8 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning และการวัดและประเมินผลเพื่อพฒันาผูเ้รียน 
นโยบายที่ 9 การคัดกรองผู้เรียน และจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP ส าหรบัผูเ้รียนที่มี

ความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษา 
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นโยบายที่ 10   การด าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกัน

คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 
นโยบายที่ 11 การจัดท าแผน/โครงการยกระดับคุณภาพผูเ้รียนทีส่อคดล้องกับบรบิทของสถานศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
นโยบายที่ 12 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนและอาหารกลางวัน 
นโยบายที่ 13 ลดการบ้าน ลดการสอบ และเพิ่มเติมการเรียนรู้ 
นโยบายที่ 14 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทกัษะการใช้เทคโนโลยีดิจทิัล และทักษะ

ภาษาอังกฤษ 
นโยบายที่ 15 ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ตอ้งการในภาพรวม 

ท่ีประชุม : รับทราบ 
 

ประเด็นการประชุมท่ี 4  แนวปฏิบัติการขออนุมัติน าคุณวุฒใินระดับปริญญาโทหรอืปริญญาเอกมาลดระยะเวลา
การด ารงต าแหน่งในการขอมีวิทยฐานะครูช านาญการ  

ผอ.กลุ่มบรหิารงานบุคคล : 
  อ้างถึง 1. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุดที่ ศธ 02064/ว17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 
                         2.  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ ที่ ศธ 02063/ว20 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559                              
                             3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ ที่ ศธ 0206.3/ว26 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 
  ก.ค.ศ. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและ
เลื่อนวิทยฐานนะ และหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะช านาญการ
และมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานนะช านาญการพิเศษ ต่อมา ก.ค.ศ. มีมติปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูช านาญการและปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครู
บุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูช านาญการในส่วนของคุณสมบตัิ ข้อ 1.1 ตามหนังสือที่อ้างถึง 3 และซักซ้อม
แนวปฏิบัติตามมติ ก.ค.ศ. (เพิ่มเติม) ตามหนังสืออ้างถึง 4 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน แจ้งเพื่อให้การอนุมัติน าคุณวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอกมาลดระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในการขอมีวิทยฐานะครูช านาญการเพื่อ
น าเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา จึงขอให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน โดยขอให้
ด าเนินการ ต่อไปนี้ 
  1.  แจ้งให้ผู้ขอรับการประเมินสง่เรื่องต่อผูบ้ังคับบัญชาช้ันต้น แล้วเสนอผู้บงัคับบญัชาตามล าดับ
พร้อมให้ความเห็นว่าคุณวุฒิในระดับปริญญาโทหรือปรญิญาเอกของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ส าเร็จการศึกษาเพือ่น ามาใช้ลดระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในการขอมีวิทยฐานะช านาญการนั้น มีประโยชน์ต่อ
การจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ในสถานศึกษา ที่ผู้ขอด ารงต าแหน่งและท าการสอนอยูห่รือไม่อย่างไร 
  2.ให้ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา กศจ. พจิารณา แล้วจงึเสนอส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐานพิจารณากอ่นน าเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาต่อไป 

3.ให้ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาจัดส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพจิารณารายการละ                 
2 ชุด ดังนี้ 
      3.1 ส าเนาคุณวุฒิการศึกษาที่ผู้ขอส าเรจ็การศึกษา 
      3.2 รายละเอียดหลักสูตรทีส่ถาบันการศึกษาก าหนด 
      3.3 ส าเนาทะเบียนประวัติการรบัราชการ (ก.พ.๗) หรอื ก.ค.ศ. 
      3.4 ค าสั่งมอบหมายงานของผู้บังคับบญัชา 
     3.5 ตารางสอนที่ผู้ขอได้ท าการสอนหรือเคยท าการสอนมาแล้ว 
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      3.6 รายงานการประชุมของ กศจ. 
      3.7 หนังสือการขออนญุาตไปศึกษาต่อ ตามระเบียบการลาของทางราชการหรือหนังสือรายงาน
การศึกษาต่อ โดยไม่ใช้เวลาราชการ 
 ทั้งนี้  ผู้ขอรบัการประเมินต้องรบัรองความถูกต้องของส าเนาเอกสารหลักฐานทุกรายการตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม 
ท่ีประชุม : รับทราบ 
 
ประเด็นการประชุมท่ี 5  เกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                                            

ปีงบประมาณ 2564 
 
 เกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 จ านวน
ทั้งสิ้น 70 คน 

ผู้บริหารสถานศึกษา          7  คน 
                    ข้าราชการครู     59 คน 
  ศึกษานิเทศก ์   1  คน 
           บุคลากร38ค(2)              1 คน 
  ลูกจ้างประจ า   2 คน 
ท่ีประชุม : รับทราบ 
 
เลิกประชุม  16.30 น. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผู้จดบันทึกประเด็นการประชุม : นางเรณู  นาคพังกาญจน ์
นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
(แทน) ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
 
 
 

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม : นางพัทธนันท์  นิลพัฒน ์
รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 
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รายชื่อผู้เขา้ประชุมสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพและประสทิธิภาพส าหรับผู้บริหารการศึกษา  

ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 

27  พฤศจิกายน  556  
ณ  โรงแรมไดมอนด์พลาซา่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ผู้เข้าประชุม   
 สพป.สฎ.1   

1 นายชูศักดิ์  ชูช่วย ผอ.สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 1 
2 นายจุติพร  ขาวมะล ิ รองผอ.สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 1 
3 นางพัทธนันท์  นิลพัฒน ์ รองผอ.สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 1 
4 นางสุชาดา  ลิ่มสวัสดิ ์ รองผอ.สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 1 
5 นางเรณู  นาคพังกาญจน ์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญ                                                   

(แทน) ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 

6 นายชูศักดิ์  แก้วนุ่น ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 

7 
8 

นางอารีย์  นิลเอก 
นางสาวกรรณิกา  ประสงค์จินดา 

ผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารการเงินและสินทรัพย์ 
ผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารงานบุคคล 

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

 
นางนัยนา  เกิดศร ี นักวิชาการช านาญการ  

(ปฏิบัติหน้าที่) ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 
11 นายพิชัย  ภัทธิยธนี นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

(ปฏิบัติหน้าที่) ผู้อ านวยการกลุ่มพฒันาครูและบุคลากรฯ 
12 นายสิงหนาท  คงทรัพย ์ นิติกรช านาญการ 

(ปฏิบัติหน้าที่) ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคด ี
13 นางอรุณศรี  จงจิตต์ ผู้อ านวยการกลุ่มนเิทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  
14 นางสาวสุพรรณี หริิศักดิส์กุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนยูง 
15 นายโกศล  หนูช่วย รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านซอย 10 
16 นายจ านงค์  นวลขาว ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง  
17 นางสาวจริิยา  มินทการ รักษาการ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านซอย 2 
18 ว่าที่ พ.ต.มนตรี  อินทร์แก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเพชร 
19 นายอุทัย  พิบูลย ์ (แทน) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางใหญ่  
20 นางขวัญใจ  บุญสินธ์ุ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาส 
21 นายสาธิต  สร้างสกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสมหวัง 
22 นางสาวไอยลดา  สีเปี้ยว (แทน) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสุชน 
23 นางสาวริยาภรณ์  ยงคณะ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดกลางใหม ่
24 นายนันทวัฒน์  สุวรรณนิตย ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน วัดโพธ์ินิมิต  
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25 นางจิตรลดา  สุวรรณทิพย ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสันติสุข  
26 นางสาวจริาวรรณ  หนูแปลก ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนทีคมเขต 
27 นางสาวกิ่งกาญจน์  ทินชิณพงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแหลมทอง  
28 นายศุภชัย  เวชกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสรุาษฎร์ธานี 
29 นายวีระพงค์  ไชยามาตย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพหวาย  
30 นางดวงพร  ดุษฎี ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางใบไม ้
31 นายสาคร  บัวผุด ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองสุข 
32 นางสาวจตุพร  วาทีเส็ง รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชลธาร  
33 นายศรีเพชรวัชร  ศรีเมอืง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบญุบันเทงิ  
34 นายประจวบ  ปานดี รักษาการ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง 

 อ าเภอกาญจนดิษฐ์   
35 นายนฤนาท  สงพรหม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองสระ  
36 นายจีระศักดิ์  นิธิพัฒนานนท ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคงคาลอ้ม 
37 นางพูนสุข  เผือกเดช ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม่วงลีบ 
38 นางสาวสมหมาย  แซ่ก้วย (แทน) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านก าสนประชาสรรค์ 
39 นางกรรณิกา  ขาวเรือง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านก าสนราษฎร์อทุิศ 
40 นางสาวภัทราวลัย  ลิ้นโป ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขานางเภา 
41 นางเนตรนภาพร ฤกษ์อุไร ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดวังไทร 
42 นางสุนิตา  คงวิจิตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคีรรีอบ 
43 นายปัญจพงศ์  สังข์เถ่ียว รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไสใน  
44 นายสัญญา  รอดด า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่โมกข์  
45 นายอมรพจมาน  พรหมพฒัน ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบ่อน้ าร้อน  
46 นายรัฐพงษ์  พงศาปาน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกงหนิง 
47 นายเสวก  เอียดนิมิต ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศิลางาม 
48 นายประวิทย์  เพชรรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านใน 
49 นายสุริยา  จันทร์สงค์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 
50 ว่าที่ ร.ต.อัมโร  รักช่วย ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) 
51 นายสุกฤษฎ์ิ  ศักดิ์จันทร ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุทยาราม 
52 นายจิตณรงค์  ชัยชนะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนหลวง 
53 นางสาวซึ้งกมล  พิรุณกาญจน ์ รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังทองสามัคคี  
54 นายนิคม  บัวแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดประสพ 
55 นางลลีาวดี  ศรีเผือก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนสน 
56 นางวิมลรัตน์  ก่อบุญขวัญ ผู้อ านวยการโรงเรียน วัดดอนยาง 
57 นางสาวศลัณยพร  ทองถึง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าโพธ์ิ  



21 
58 นายสมใจ  สิกขวัฒน ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 
59 นางวณิชชา  เดี่ยววาณิชย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์)  
60 นายขวัญชัย  ชูช่อเกตุ (แทน) ผู้อ านวยการโรงเรียน บ้านทบัท้อน 
61 นางปิยดา สตันน๊อด (แทน) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางส าโรง 
62 นางอวยพร  ซุ่นกี ่ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขาแก้ว 
63 นางภาวนา  เทพทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแสงประดิษฐ ์
64 นายวันชัย  เกิดพัฒน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ ์
65 นางจุรี  วิชิตแย้ม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนิกรประสาท  
66 นายพรทิพย์  เพชรเกื้อ ผู้อ านวยการโรงเรียน วัดกาญจนาราม 
67 นางสาวอมรรัตน์ สายชนะพันธ์ รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเปล  
68 นางสาวอาทิตยา  ทองปลอด ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพ่วง 
69 นางพิลาวรรณ  ชัยรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากกะแดะ 
70 นางสาวนงนภัส  ปานสมุทร ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าเสาเภา 
71 นายสุขสวัสดิ์  จิตติอาภรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดกงตาก 
72 นางสาวศิริพร  บุญรกัษ์ (แทน) ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนราชา 
73 นายเอกรินทร์  บุณยะโพธ์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียน บ้านห้วยด่าน 
74 นายกิตติพงศ์  ณ นคร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัวหมากบน 
75 นางพรทพิย์  ชาตะสุชาติ รักษาการ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัวหมากล่าง 
76 นางสาวศิรยาศ์  อสิอุโค ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยโศก 
77 นางสาวปนัดดา  สามารถ รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน  
78 นายสิรวิชญ์  ทองปรีชา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไสขาม 
79 นางศุภรัตน์  เทพเลื่อน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปากคู 
80 นางอนงค์นาฏ  ทองยวน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไสตอ 
81 นางอิชยา  รามแก้ว รักษาการ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองกรูด  
82 ว่าที่ ร.ต.ประสงค์  รอดด า ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดพฒุ 
83 นางสาวปรูิดา  จิระพันธ์ทวีวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนนิมิต 
84 นางไพเราะ  ใจจ้อง รักษาการ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังหวาย 
 อ าเภอดอนสัก   

85 นางสาวภวมัย  เพ็ชรคงทอง ผู้อ านวยการโรงเรียน บ้านคลองคราม 
86 นายโสวัฒน์  เสง้ประถม ผู้อ านวยการโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ 9 
87 นายจิรศักดิ์  ทองเพชร  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี 
88 นางจิรพรรณ  สิกขวัฒน ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคีรีวง  
89 ว่าที่ ร.ต.หญิงสุวรรณเพ็ญ  ปิ่นบาง รักษาการ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านใหมส่ามัคคี  
90 นายสมพร  แก้วมณี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคอกช้าง 

http://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=505550&Area_CODE=8401
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91 นางสาวอาริตา ทิพยห์มัด รักษาการ  ผู้อ านวยการโรงเรียน บ้านดอนเสาธง 
92 นางสาวจริาภรณ์  หมานพัฒน ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนอก  
93 นางภาวนา  สินกัน รักษาการ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศรีชัยคราม  
94 นางจาริณี  บุญร่ม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชลคราม 
95 นางสาวพรพิมล  แก้วรุ่ง รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม  
96 นายสุรวุฒิ  แก้วโรย ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนางก า 
97 นายทศพร  ประยรูบุตร ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม 
98 นางสาวอารี  มลไชย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะนกเภา 
99 นายอนันต์  ปานสังข์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 
100 นายชัชชัย  ไชยโย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปากดอนสัก 
101 นางสาวณัฐธีรา  ทองสีนุข รักษาการ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยเสียด  
102 นางสาวรัตนวรรณ  นันทเกษตร ผู้อ านวยการโรงเรียน วัดสงิขร 
103 นางสาวอรทัย  นาคพันธ์ุ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าฉา  
104 นางสาวจรรยา  เจะ๊เหยง ผู้อ านวยการโรงเรียนเกาะพลวย 

 อ าเภอเกาะสมุย   
105 นายอภิเดช  จิตมุ่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนธูป 
106 นายวินัย  เพ็งเคียน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ่างทอง 
107 นางสาววรรณา  จินา ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแจง้ 
108 นายจรัญ  ทองปสัโนว์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนาราเจริญสุข 
109 นายด ารงพล  อินทจันทร ์ (แทน) ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคีรีวงการาม 
110 นายโกศล  สมคะแน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหน้าค่าย 
111 นายจักรพงศ์  อินทร์เจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสันติวราราม 
112 นางพิลดา  รัตนะ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดประเดิม  
113 นางนัทธี  ศรีคง รักษาการ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคุณาราม 
114 นายเทพบรรจง  พูลสวัสดิ ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดกลาง  
115 นางสาวกิติยา  เก้าเอี้ยน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบุณฑริการาม 
116 นางสาวเบญจวรรณ  บุญสิน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 
117 นายโสมนสั  ศรีขวัญ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาดงาม 
118 นายธาดา  อักษรช่ืน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปลายแหลม 
119 นางมนพัทธ์  เพ็งทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแหลมหอย   
120 นางอุทัยวรรณ  ภู่ศิริวัฒน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดภูเขาทอง 
121 นายณฐกรณ์  ค าชะงม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบ่อผุด 
122 นางสาวอัจฉรา  สมหวัง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางรักษ์ 
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 อ าเภอเกาะพะงัน  

123 นายวัชรินทร์  วรเวทย์ชลิต ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านใต ้
124 นายชุมพร  อับดลร่าหีม รักษาการ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท้องนายปาน 
125 นางสาวกาญจนา กาญจนรักษ์ รักษาการ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาดริ้น 
126 นายวิโรจน์  ทองถึง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะเต่า 
127 นายสุวัช  เพียรเกษตร ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดราษฎรเ์จริญ 
128 นายวรรณกร  วณิชชาภิวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน 
129 นางเบญ็จวรรณ  มุนเนียม รักษาการ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโฉลกหล า 
130 นางกรรณิกา  ขาวเรือง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสมัยคงคา 
131 นางจริยา  บัวแย้ม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศรีธน ู

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1 นางสาวจริาวรรณ ศรีวิเวก ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 

2 นางสาวณฐกร รักษ์ธรรม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

3 นางณธาอร ทองปรีชา ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 

4 นางสาวนลิน เล็กมาก ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

5 นางสาวนิภาพร ทิพย์แก้ว ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

6 นางอรัญญา มูสสีุทธ์ิ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 

7 นางกนกกานต ์ ลบลาย ศึกษานิเทศก ์

8 นางสาวภัทรภร   อินทร์ยิ้ม ศึกษานิเทศก ์

9 นางสาววิมล แก้วประภาส ศึกษานิเทศก ์

10 นางสาวโสภิตา ปลอดภัย ศึกษานิเทศก ์

11 นายเจด็จ หนูแกล้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ 

12 นางสาวพวงทอง ศิริพันธ์ุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

13 นางสาววัลภรณ์ เอตะนาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

14 นางนัทธมน เภตราใหญ ่ นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

15 นางนัยนา เกิดศร ี นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

16 นางสาวเพญ็รัตน์ สุทธิรักษ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

17 นางสาวสุนันทิน ี ปลักปลา นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

18 นางสาวสจุาร ี ชัยประดิษฐ ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 

19 นางสาวณัฐพร บุญจุ่น นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

20 นางพุทธชาติ สมบรูณ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
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21 นางมาล ี พันเสง้ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

22 นางระวิวรรณ ลิ้มสุวรรณ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 

23 นางสาวอุษา จรูญผล เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

24 นายพิชัย ภัทธิยธนี ผอ.กลุ่มพฒันาบุคลากรฯ 

25 นายสิงหนาท คงทรัพย ์ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี 

26 นางกัลยา แปฺะปอง นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบัติการ 

27 นายชัยณรงค์ เงาอ าพันไพฑรูย ์ นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบัติการ 

28 นางนันทรัตน์ แกมทอง นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ 

29 นางสาวศรีธยา สังข์ชุม นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ 

30 นางสาวศรีนวล รักษาเพ็ชร ์ นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบัติการ 

31 นางสาริษา ใสหลวง นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ 

32 นางสาวสุชาดา สัจจากุล นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบัติการ 

33 นางสุมณฑา วงศ์วิเชียร นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าทอง 

 
 


